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ROZDZIA I.

Wycofanie wojsk rosyjskieli z krajów Rzpltej,

TRWOGI UKRAINNE.

(Stycze—Czerwiec 1789).

^- 71.

Pierwsze pogoski o buntach na Ukrainie.

Koniec roku 1788 przyniós wiadomo o upadku

Oczakowa. Im zacitsza bya obrona Turków, im ko-

sztowniejsze wysilenia i straty oblegajcyci, tem wiksz
bole i przygnbienie ta przewaga ora rosyjskiego

sprawia w sejmowej opozycyi. By j pokrzepi, Lucche-

sini dowodzi, e przy saboci si Rosyi, przy braku

amunicyi, pienidzy i kredytu, dalsza wojna bdzie bardzo

trudn, a odwet Turków niechybny. Nie pozostay te

zachty bez skutku. Chcc da dowód, e nie stracio

odwagi, stronnictwo patryotyczne postanowio, z rozpo-

czciem sesyi domaga si natarczywie usunicia wojsk

rosyjskich. Czytelnik przypomni sobie, e na pocztku
sejmu, ta sprawa bya ju poruszon za podniet pru-

sk; atoli nota Stanów, z 17 listopada, jakkolwiek po-

parta przez Kellera, ministra pruskiego w Petersburgu,

pozostaa bez odpowiedzi. Zatem, na posiedzeniu (8 sty-

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 28
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cznia)^ Brzostowski, pose trocki, namówiony przez Sa-

pieh, wniós, by ponowi danie; popar go energi-

cznie Krasiski; Sapieha za w to uderza szczególniej,

e potrzeba pokaza, i adne zewntrzne okolicznoci

(t. j. upadek Oczakowa) nie wpyny na postanowienia

Sejmu. Kwestya bya popularna, w zasadzie suszna,

trudno jej byo sprzeciwi si; Król przyzwoli na not.

W niej Stany wyraziwszy zdziwienie, e pomimo uczy-

nionej ju odezwy, wojska rosyjskie nie przestaj wcho-

dzi do Polski i zakada w niej magazynów, powta-

rzaj energicznie swe danie, a odwouj si z niem

nietylko do praw niepodlegego narodu, lecz i do uczu-

cia sprawiedliwoci Imperatorowej, a nadto do wieego
przykadu Cesarza, który nie omieszka uczyni zado
reklamacyom polskim, o szkody wyrzdzone w czasie

oblenia Chocimia.

Z ewakuacy wywizay si pogoski o burzcem
si chopstwie na Ukrainie. Król pierwszy na ten przed-

miot zwróci by uwag, gdy w pamitnej mowie, dnia

6 listopada, ostrzega, e atwo, w razie wojny z Mo-
skw, znale moemy we wasnych poddanych najsro-

szego nieprzyjaciela. Odtd te obawy powracay czsto

i dziwi si temu nie mona. W wieej jeszcze pamici
bya rze humaska i straszne mordy koliszczyzny. Jak
tamte, podczas pierwszej wojny tureckiej w^ybuchy, tak

i powtórna moga da do nowych okazy. W zetkniciu

z wojskiem rosyjskiem, chop ukrainny nabiera mia-
oci, i bywao, e tu i owdzie, upiwszy si, odgraa
si po dawnemu na Lachów i ydów; nie brakowao te
czerców, którzy wprawdzie po wszystkie czasy w tam-

tych stronach krcili si, ale teraz w^idziano w nich go-

towych do buntu podegaczy. Pod koniec grudnia jen.

Lubowidzki doniós ogólnie, e ma pilne oko na chop-

stwo skonne do buntów ; skoro ten raport w Izbie od-

czytano, powstao mniemanie, e bunt ju si zaczyna;
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ledwo ów ferwor zdoano uciszy. — Opowiada mody
Sanguszko (na sesyi 9 stycznia), e podczas krótkiego

na Woyniu przez wita pobytu, spotka si z nierzad-

kiemi objawami tlejcego ju buntu i sysza wyrzekania

obyw^atelstw^a, e Stany nie do s o jego bezpiecze-

stwo troskliwe ; da wic, aby Komisya wysaa bez-

zwocznie trzy puki kawaleryi w tamte strony. Gdy
nad tern radzono, Król rzek, e nie rozumie, aby to

niebezpieczestwo mogo by tak bliskie, jeli docho-

wamy z naszej strony pokoju. »Dowiadczenie wieków
uczy, e nigdy w zimie czer si nie porusza. Waci-
ciele obszernych woci tamtejszych pierwsiby nas o tem
niebezpieczestwie ostrzegli

;
przed czasem za nuy

wojsko w t srog zim, byoby daremn szkod Rzpltej«.

Pomimo te uwagi królewskie, Suchodolski i Mierze

jewski popierali wniosek Sanguszki. Odezwa si Szcz-
sny Potocki, e chocia jest komendantem tamtych stron

i wacicielem obszernych dóbr, nie mia o tych zamia-

rach adnego doniesienia; wszelako, poczuwajc si do

obowizków onierza i dowódzcy, opuszcza Sejm, i na-

zajutrz wyjedzie na Ukrain, aby przekona si naocznie.

Podzikow^ano Szczsnemu za t obywatelsk gorliwo,
a Marszaek sejmowy doda, i zleci Komisyi, aby tysic

koni byo w gotowoci do marszu.

Te owiadczenia uspokoiy — ale nie na dugo.
Byo w Warszawce nie mao ludzi, którzy z umysu
straszyli publiczno takiemi pogoskami; jedni dlatego,

aby drani przeciw Moskwie, a Króla pruskiego, jako

jedynego obroc Rzpltej przedstawia ; drudzy za ile-

kro chcieli porwa Sejm niespodzianie i w^ymódz na

nim jak gwatown decyzy; ; w jednym, czy drugim
razie, bito regularnie na alarm z Ukrainy. Lecz e si
to kilkakrotnie, jak zobaczymy, powtórzyo, wyrodzia
si w roztropniejszych umysach pewna nieufno, i do
takich pogosek i do ludzi, co je rozszerzali. Sama na-

28*
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tarczywo, z jak po kadem doniesieniu domagano
si decyzyi, nie czekajc na jego potwierdzenie, nasu-

waa myl, e te postrachy mogy by komu na rk
i e nie trzeba im tak atwo zawierza. — Tym razem

jednak ucichy one przez kilka tygodni. Sejm zaj si
Rad Nieustajc; do jej uchylenia nie potrzebowano

alarmów z Ukrainy. Nadszed te z Ostroga raport je-

neraa artyleryi (19 stycznia), e niema adnego podo-

biestwa do buntów, e wszystkie doniesienia o nich s
bezzasadne, a owi czercy, których poduszczania tak si
w Warszawie lkano, byy to zbiege, zuboae z Wo-
oszczyzny popy, ebrzce po zwyczaju w Polsce *).

Po zniesieniu Rady Nieustajcej Sejm mia przy-

stpi do uchw^alenia wieczystych podatków
; jako wielk

ilo projektów oddano w tym celu do laski. Ale w^ roz-

prawach nie trzymano si adnego porzdku, przerywano

je, zbaczano co chwila od przedmiotu. Mówi kady,
o czem chcia: o podatkach, o poyczce, o zacigach

wojskowych, o buntach i ewakuacyi, o strojach koszto-

wnych i o potrzebie powcignienia zbytków, o posel-

stwach zagranicznych itd. itd., tak, e gdybymy chcieli

przedstawia czynnoci sejmowe, jak po sobie nastpy-

way, znuylibymy nadaremnie Czytelnika; z zagmatwa-

nego i rw^cego si wci opowiadania nicby zrozumie

on nie móg. Sdzimy przeto, e lepiej bdzie, jeli

matery podatków^ i wojska odoymy na póniej, a opo-

wiemy naprzód jednym cigiem, w jaki sposób sprawa

ewakuacyi i poczonych z ni buntów przeprow^adzon

zostaa.

') List Króla do Debolego, 24 stycznia.
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§• 72-

Zakaz wpuszczania nowych oddziaów wojsk rosyjskicli.

Szczsny Potocki na Ukrainie.

Dnia 3 lutego, Kurdwanowski, który za czasów ko-

mendy Branickiego peni sub jeneraa i do najwier-

niejszych jego stronników si liczy, opowiada w Izbie,

e bawic na Woyniu, podczas kontraktów dubieskich,

znalaz niezbite dowody, »i po futorach odlegych od

wsi, po monastyrach ukrytych, po lasach robi skryte

schadzki popy dysunici : e w dobrach Jeneraa artyleryi

modzie enna i nieenna przysposabia si w bro, wy-

biera midzy sob attamanów i setników, i trawi wie-

czory na ucztach, na których zapewne dawnej rzezi

i wylewu krwi obywatelskiej ukadaj projekta«. Te

-wiadomoci, jakoby niewtpliwe, potwierdza jeszcze pi-

sany do hetmana Branickiego list X. Sierakowskiego,

proboszcza humaskiego, który donosi, e chopstwo
gono z buntem si odgraa, e na wiosn niechybnie

wybuchnie zamieszanie; i wic Branicki, jako najwy-

szy wódz, na czele komisyi stojcy, powinien da ta-

mecznym prowincyom zason, wysawszy mocny od-

dzia wojska na konsystency. e za dowiedzione jest,

i bunty ukrainne zawsze gówn podpor znajdoway

w kozakach dworskich czyli horodoiuych y których ta-

meczni waciciele ku swej posudze trzymaj, przeto

wnosi Kurdwanowski, aby wszystkie wojska tak piesze

jak konne z Korony i Litwy wysa na Ukrain, ko-

zaków za horodowych wzi na od Rzpltej i ci-
gn ich w gb kraju. — Za tym projektem przemówi
jak najsilniej Walewski i doprasza si bezzwocznie wo-

towania, »aby si pokazao, kto jest za obron Ojczy-

zny, a kto nie?<< Tego samego domagali si Sapieha

i Bierzyski; atoli Moszczeski, pose poznaski, zwróci



4 -28 ^^- m- — Sejm rzdzcy. — 1789.

uwag^ e nie zdaje si przyzwoitem porusza wojsko

na wiar listów prywatnych^ i prosia aby komisya zo-

ya raporta. — Wrócono do tej sprawy nazajutrz (4 lu-

tego). Suchodolski obszernie dowodzi, e nieraz ju
Rzplta braa kozaków na od i e w tym projekcie

widzi dwa poytki: naprzód, e on przetnie zwizek na-

turalny z chopstwem tamecznem, powtóre e kilka ty-

sicy gotowego onierza przybdzie Rzpltej. Nie zda-

wao si to innym. Radzimiski, Stan. Potocki i Szyrma
odzywali si przeciw. Nareszcie Król zabra gos i grun-

townemi wywiód uwagami, e jeli w istocie na bunt

si zanosi , to projekt Kurdwanowskiego mógby go

tylko przyspieszy. Domylano si w Izbie, e ten wnio-

sek co wicej ma na widoku, ni ukrainne bunty. Po-

suchajmy, jak to opowiada Stanisaw August: »Zamiar

Branickiego jest nie inny, tylko przez to samo zapali

ogie, zamci kraj, a siebie pod pozorem aktualnej

wojny domowej osadzi na czele wojska, a potem z ku-

zynem swoim wojewod sieradzkim (Walewskim) owi
w mtnej wodzie. Bo sam odgos wyprowadzenia tych

kilku tysicy kozaków horodowych z Ukrainy jest do-

stateczny do zbuntowania na prawd i tych kozaków,

którzyby rozumieli, e ich tu na zgub cign, i caego
chopstwa tamecznego z nimi spokrewnionego. — Kady
prawie dziedzic i starosta w Ukrainie, gdy chce mie
milicy nadworn, nakazuje chopstwu swemu, aby z kilku

chaup skadao si na przystawienie jednego onierza
na koniu, ze spis i samopaem. Ci chopi czasem naj-

muj obcego, najczciej za modszego syna wasnego
na t posug daj i ywi tego onierza, który do-

piero nazywa si kozakiem, a po niejakim czasie pu-

szcza go pan nazad do roli. Atoli nigdy dotychczas tego

onierza nie wyprowadzano z Ukrainy, gdzie z pokre-

wiestwa, z mowy ruskiej i z obrzdku unickiego (a jak

ci chopi zrozumiej) i z wiary s domowymi, a od La-
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chów sercem, umysem, obyczajem, mow i wiar dalecy.

Tyle wprawdzie bywao, e wojskowi komendanci polscy

w tamtych stronach, czasem ich pod swoj komend
miewali, z dobrej woli dziedziców. Przeszego lata Lubo-

mirscy, ks. Adam i inni, swoich kozaków horodowych

posali pod komend Jeneraa artyleryi, który swoich

wasnych mia take do tysica, i uywa ich dobrze na

strzeenie granic. Ale nie gdzieindziej, jak w samej

Ukrainie, ile, e tasi i karniejsi od kawaleryi narodo-

wej, która przy caej swojej zacnoci tak bardzo zachwa-

lonej, jest okrutnie drapien i nieludzk dla chopstwa
tamecznego. Coby tem bardziej dao si w^e znaki na

Ukrainie, gdyby tam miao cign cae wojsko polskie

i dopieroby w samej rzeczy bunt si zacz z desperacyi

midzy chopstwem. — Ale zdaje si, e tego w^anie
chce i szuka Hetman. Dajmy na to, eby tych wszystkich

kozaków horodowych udao si wyprowadzi z Ukrainy

tu w Polsk; toby oni tu rabow-ali tylko, bez wstrtu,

poniewa nie byoby adnego wojska do utrzymania ich

w posuszestwie « ^).

Po mowie królewskiej, w której wiksza cz po-

wyszych argumentów bya uyt, projekt rzeczony upad,

nikt nie mia za nim si odezwa. Godna uwagi, e
kiedy Kurdwanowski opowiada, i zmowy buntownicze

odbywaj si w dobrach Potockiego, a to samo X. Sie-

rakowski potw^ierdza, raporta Jeneraa artyleryi brzmiay
wrcz przeciwnie. »0 buntach (pisze on z dnia 26 sty-

cznia) adnej nie potrzeba mie bojani. Gdyby konfe-

deracye wojewódzkie wszczte byy przez gorce gowy,
nie obeszoby si zapewne bez buntów, bo lud tutejszy

polityk prusk upoi si nie da, aby mia przeciw Rosyi

co czyni«. W licie z 6 lutego, donosi z Tulczyna:

»Sniegów takich, jakie teraz spady, jeszcze najstarsi

List 4 lutego do Debolego.
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ludzie nie pamitaj ; domy pozasypywane^ ludzie w nie-

gach ton. Ten czas, ani wojowa ani buntowa si nie

dozwala. A przytem, nie tak ten kraj zapalony, jak War-
szawa; daj prowincye pokoju«. — Bardziej od bun-

tów na Ukrainie, Szczsny obawia si zwizków z Dwo-
rem pruskim i podegania przeciw Rosyi, z któr go

i przekonania polityczne i tyle dowodów uznania, jakich

mu Dwór petersburgski nie szczdzi, czyy. »Lkam
si bardzO; aby prdzej czy póniej, ten zapa nierozsdny

przeciw Rosyi, nie sprawi nam czego zego. Nie mona
mówi, eby tego nie widzieli ci, którzy s na czele

tamtej partyi ; ale ch postawienia si na czele oma-

mia ich. Jednak, gdyby mona podatki ustanowi i woj-

sko i Sejm zakoczy, mogoby to wyj na dobre. Do
tego dy koniecznie potrzeba a nie da im zabrn
w traktaty z Prusakiem, zkdby pewna zguba nasza wy-

nika«. W tem wszystkiem Szczsny podziela zdanie

Króla; zerwanie z Rosy uwaali obaj za najwiksze

dla kraju nieszczcie, i temu zapobiega wszelkiemi

siami, uwaali za obowizek. Innych kw^estyj, w któ-

rych opinie ich stanowczo si rozchodziy, w tej chwili

nie byo otwartych ; stosunek ich by cisy, monaby
rzec, szczery i serdeczny, korespondencya czsta i jak

si zdaje, pena ufnoci. Król ubolewa, e pozbawiony

wpywu na Komisy wojskow, nie móg ochroni ko-

mendanta Ukrainy od rozkazów trudnych, niebezpie-

cznych, a które Komisya pod wraeniem bahych wieci

nierozwanie wydawaa. W jednym z pierwszych swych

raportów (19 stycznia) Jenera artyleryi doniós, jako

pogosk, w której prawdziwo nie wierzy i która

w istocie bezzasadn si pokazaa, e kilka puków ka-

muckich i innej dziczy ma wej niebawem do Polski;

nadto, e feldm. Rumiancow urzdzi przez kraj polski

komunikacy pocztow ze stójek onierskich. Nie cze-

kajc potwierdzenia pierwszej wiadomoci, Komisya od-
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powiedziaa natychmiast rozkazem, aby Potocki adnych
wojsk rosyjskich wicej nie wypuszcza ! a wchodzce si
zatrzymywa ; od Rumiancowa za zada usunicia owej

poczty onierskiej i w ogóle w^szystkich oddziaów ro-

syjskich {2^ stycznia). Rozkaz by pospieszny, wobec
dopiero co z Petersburgiem zacztej negocyacyi niewa-

ciwy, a dla Rumiancowa obraajcy, skoro wkada
na obowizek wykonania zlece obcego rzdu, który

tak dugo armi rosyjsk u siebie cierpia, a teraz w" je-

dnej chwili, kiedy Rosya prowadzia wojn, zapragn
jej pozby si. Zrazu Potocki chcia jecha do Feldmar-

szaka i z nim rzecz po przyjacielsku uoy, ale si
obawia, aby mu tego za ze w Warszawie nie wzito:

posa mu przeto ordynanse Komisyi. Wywizaa si
ztd korespondencya, która nam wxale nie przyniosa

zaszczytu. Rumiancow, znany ze swej prawoci charak-

teru, a przytem ze swej yczliwoci dla Polaków, odpo-

wiedzia ze zdziwieniem, e go takie danie spotyka,

kiedy on wanie najcilejszej karnoci wojskowej prze-

strzega i kiedy nie byo wypadku jakiego naduycia

ze strony jego podwadnych, 'aby go natychmiast surowo

nie ukara. »Nie chc ja (mów^i on) ledzi róda, z któ-

rego ten rozkaz wypyn, ale ze szczeroci osiwiaego

pod broni starca, wyznam, e rozwaajc ten rozkaz

pod wiatem rozumu, prawa naturalnego i stosunku

obu pastw, trudno pogodzi go z przyjani, jaka

istnieje midy Rosy a Polsk, a której zapewne Rzplta

zrywa nie myli «. Cofa w^ojsk swoich nie moe bez

wdedzy Imperatorowej i nie pojmuje, jak komisya, zo-

ona z ludzi wiatych, moga wystawi na prób tak

delikatn i tak ubliajc czowieka, który nikomu nie

da prawa przypuszcza, e swym obowizkom w^zgl-

dem swej monarchini i swemu honorowi wojskowemu
bdzie zdolny uchybi«. Tak wic oddziay rosyjskie,

jakkolwiek drobne, pozostay, lecz i ordynans Komisyi
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pozosta W swej mocy i lada chwila przyj mogo do

krwawego zatargu, z którego nieobliczone dla Rzpltej

musiayby wypa nastpstwa. Skoro lat tyle si cier-

piao i czekao, mona byo i koca negocyacyi si do-

czeka, aby kraju na niespodzianki nie naraa ; ale tej

tak prostej uwagi nie pojmowao stronnictwo rzdzce
w Warszawie ; moe te wanie pragno tej niespo-

dzianki ! . .

.

Tymczasem, pod pierw^szem wraeniem listu X. Sie-

rakowskiego, Komisya nowe wyprawia instrukcye. Jakby
nie dowierzajc ju Potockiemu, który o buntach do-

nosi nie chcia, daa rozkaz podkomendnym jego jene-

raom (T.ubowidzkiemu, Dzierzkowi i Jerliczowi), aby

z najwiksz pilnoci sprowadzili swoje komendy na

miejsce zaraone buntami, zmawiajcych si pocignli
do inkwizycyi wojennej i chopstwo ledzili przez y-
dów (28 stycznia). Zawiadomiony o tem Potocki, prze-

sa raport (4 lutego), »e przy takim sposobie komen-

derowania, skoro KomivSya jego podwadnym posya
wprost ordynanse, on za nic odpowiada nie moe : e
nie wie, jak ten rozkaz pogodzi z dopieroco wydanym,
bo skoro t szczup garstk wojska pociga si na

miejsca, jakoby od buntów zagroone, któ bdzie granic

od wchodów obcych pilnowa; e kawalerya niszczy si
przez te marsze forsowne, bo ten kraj takiemi niegami
przywalony, e konie w nich ton; a to wszystko mniej

potrzebne, bo teraz, choby w umysach bya jaka fer-

mentacya, to buntów by nie moe, skoro midzy wsi
a wsi niemasz komunikacyi«. Najbardziej go oburza

szpiegowanie chopstwa przez ydów, od Komisyi na-

kazane. »Ten naród dla zysku oskara bdzie niewin-

nych a majtnych chopów ; takowe inkwizycye, jak

z oskarenia ydowskiego s nieprzystojne, tak tem bar-

dziej rozjtrzy mog poddastwo, które ydów nie lubi,

bo je obdzieraj, a protegowani s od rzdców take
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dla zysku na szkod chopstwa ; i tak zamiast dobrego

skutku, powikszy si, jeli jest jakie, nieukontentowanie

w pospólstwie . . . Jeli niema pewniejszych doniesie nad

listy X. Sierakowskiego, to mog powiedzie, e ten

praat, od roku bdc proboszczem w Humaniu, nie tyle

zna swoje owieczki, jak ja moich ludzi (gdy dobra,

w których ów bunt mniemany by ma, s moje). Znam
ja lud tutejszy i wiem, jak z nim postpowa naley.

Trzeba by miaym, ale z dobroci i ludzkoci, wma-
wiajc ufno w nich samych i w ich wasne dobro,

czstokro ani nasi wojskowi, ani ksia nie rozumiej,

sdzc, e lud grob tylko i bojani utrzyma naley.

Có dopiero bdzie, gdy si te inkwizycye zaczn mili-

tarne, ze szpiegowania i donoszenia ydowskiego!* —
Przesyajc ten raport na rce Króla, prosi go Szczsny,

aby by na Sejmie czytany. »Niechby mi odebrali ko-

mend, skoro w ten sposób ka mi j sprawowa. Cho-
bym tu nie komenderowa, spodziewam si, e staranie

moje przynajmniej jak cz kraju oszczdzi od tej

ruiny, w któr te gowy gorce wpdza nas usiuj
gwatownie «. Dlatego nie radby w tym czasie podej-

mowa si poselstwa do Petersburga, które mu zlecono,

i jeli Król pozwoli, przyle prob o uwolnienie go
od tej funkcyi. Jak wyjeda z kraju, gdy si tu maj
zacz owe ledztwa wojenne, areszta, wizania, bicia! . .

.

»Jabym mia w takim przypadku opuszcza kilkadzie-

sit tysicy familij, których Opatrzno pozwolia mi
by panem, i wyjechabym za granic traktowa, nie

wiem, o co, skoro Rzplta sama nie wie, na co ma si
rezolwowa ! . . .«

Nie mona zaprzeczy, e Potockim kierowao to

uczucie zacne, — troskliwo o los poddanych, których

by zawsze roztropnym i yczliwym opiekunem i nie

przesta nim by, w najgorszych nawet chwilach swego
ycia. Król wchodzi w jego powody, i cho z trudnoci^
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nie odrazu, jednak uwolni go od owego poselstwa. Po-

trzebny by taki komendant na Ukrainie, któryby i w lu-

dzie wzbudza ufno, i szlachcie swym majtkiem im-

ponowa, i od Rosyi by dobrze widziany, i pod temi

wszystkiemi wzgldami dawa rkojmie, e i do zamie-

szania wewntrz i do zatargów zewntrznych nie do-

puci. Ale nacisk opinii by tak wielki, e Król mao
w czem móg dopomódz Potockiemu; Komisya, pilnie

przestrzegajc swej niepodlegoci, bez wiedzy królew-

skiej wydawaa hazardowne rozkazy; prezydowa w niej

Branicki, który przy zwykem matactwie, w kadem wy-

darzeniu dy do jakiego zawichrzenia; przytem rad

by dokuczy Szczsnemu za to, e tene w owym czasie

wiernie trzyma si Króla. — Jeeli stanowisko Potoc-

kiego na Ukrainie byo trudne, to stokro przykrzejsze

byo pooenie Stanisawa Augusta w Warszawie. Ze

zmczenia, z udrcze, z cigego na Sejmie dosiady-

wania, Stanisaw August zachorowa w pocztkach lu-

tego obonie; posiedzenia przez dziesi dni byy za-

wieszone. Lkano si o jego zdrowie ;
przypuszczano, e

nie dugo pocignie, i wtedy to zaczy si poufne roz-

mowy midzy posem pruskim, saskim i naczelnikami

opozycyi o w^yznaczenie mu nastpcy, o czem w swojem

miejscu mówi bdziemy. Wróciwszy nieco do si i cho
z trudnoci zawlókszy si na sesy (16 lutego), Król

oznajmi, e wbrew zdaniu lekarza przyszed na posie-

dzenie, aby przywróci bieg sejmowaniu. »Lecz kada
rzecz ma swoj miar i ja wicej czyni nie mog nad

to, co mi dozwala zdrowie, ju wiekiem a bardziej jeszcze

tyloma kopotami zwtlone ; sedenterya najbardziej mi

szkodzi. Zway prosz, e aden z Wapanów tak cile
nieporuszonej bytnoci swojej przez cae sesye docho-

wywa nie jest obowizany, jak ja. Kady z Wapanów
moe przyj i wyj, kiedy mu si podoba; sam Mar-

szaek sejmowy czst ma przecie okzy przechadzania
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si ; ja jeden i na moment prawie ruszy si nie mog,
bez przerwania sesyi«. Zatem owiadczy, e odtd sesye

trzy razy na tydzie odbywa si bd, a przez inne

dni, posowie porozumiewajc si na sesyach prowin-

cyonalnych lub u Marszaka, tem lepiej obrady przygo-

towa mog. To tak proste i szczere przedstawienie nie

najlepiej od wszystkich byo przyjte. Nazajutrz wzi
ztd pochop Kublicki do proszenia Króla, aby sesye

bez niego odbywa si mogy, a kasztel. Jezierski, który

na tym Sejmie gra rol mieszka^ dla zabawy wszyst-

kich, odezwa si napó drwico, napó aonie: »Zle

radz WKMoci lekarze, aby cho niemony, trzy dni

w tydzie pracowa, a my yczymy mu zawsze spo-

czynku, a wtedy tylko do naszych obrad prosimy, kiedy

sposobno i ochota pozwol. Im nie trudno o pacyen-

tów, nam si Pan nie rodzi. Od pocztku sejmowania

my radzimy, ukadamy. WKMo wszystko aprobujesz

;

podobnie, bez przytomnoci jego na tronie czyni b-
dziemy, a gotowe ustawy do pokojów zanios marsza-

kowie. Nasza jest kondycya trudzi si, radzi, podatki

uchwala, a WKMoci z tego si cieszy, bra goto-

wizn, swobodne mie panow^anie ! . . .« I te bazeskie
koncepta trzeba byo znie cierpliwie, owszem przyj
za dobr monet; szczciem, nikt tego nie popar.

§. 73.

Wniosek o pospolitem ruszeniu na chopów.

Podczas choroby królew^skiej Stackelberg odebra
odpowied z Petersburga na danie usunicia wojsk

rosyjskich (6 lutego). Uoona w formie gadkiej i bez

owego tonu wyszoci, którym gabinet petersburgski

kad sw odezw do Polaków cechowa, owszem, z usza-

nowaniem dla Rzpltej, jako dla pastwa »niepodlegegOj,
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przyjacielskiego i sprzymierzonego «, domagaa si wol-

noci pozostawienia magazynów pod stra maych od-

dziaów, przyrzekajc je cofn, skoro tylko to bdzie
moliwem. Wyraaa nadziej, e Stany nie bd day
bezzwocznie ich usunicia, bo takowe, jak utrudnioby

wielce operacye wojenne, tak przeciwne byoby dobremu
ssiedztwu i przyjani, które midzy obydwoma pa-
stwami istniej. — Zaraz po jej odczytaniu (i6 lutego)

biskup Rybiski odezwa si, e na niej poprzesta nie

mona; e wojenne Rosyi operacye nic nie obchodz
Rzplt, która owszem ma obowizek przestrzega swej

neutralnoci, Suchodolski cytacyami odezwy rosyjskiej

do Szwedów, które nie miay nic do rzeczy, usiowa
roznamitni suchaczów. Pomimo to, gdy pod wzgl-
dem formy nic tej nocie nie mona byo zarzuci. Król

spodziewa si, e ona posuy ku zgodnemu zaatwie-

niu trudnoci. — Inaczej wypado. Nadesza sztafeta od

superintendeta skarbowego z Cudnowa z alarmujcem
doniesieniem komory granicznej, Wereszczaki, e puk
lekkokonny Stahla wszed do Polski, prowadzc z sob
140 podwód broni i amunicyi, i ruszy do Smiy, ma-

jtku ks. Potemkina, gdzie z t broni ma pozosta

;

e z drugiej strony granicy cign wojska rosyjskie do

Kijowa; e tameczne chopstwo tak jest rozoszczone

na Polaków, i szlachcicowi na targu rosyjskim pokaza
si trudno, bo cho go zel i uali si u wadz, to

usyszy odpowied, i rozzuchwalonemu chopstwu gby
zamkn nie mona. »U granicy nawet naszej (sowa

s raportu) chopstwo coraz bardziej zuchwaem si po-

kazuje i gono owiadcza si na swych biesiadach, e
aby tylko niegi zginy, natychmiast szlacht i ydów
uprztn maj z Ukrainy. Broni wszelakiej midzy
chopstwem jest poddostatkiem ; na wodochryszcze, przy

wiceniu Jordanu, chopstwo, z broni w^ rku uszyko-

wane, dawao ognia, którego to zwyczaju pierwej nie
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widziano. Zgoa., w wielu miejscach chopstwo jest pod-

burzone od zagranicznych, i niemasz innego sposobu

zapobieenia nieuchronnemu buntowi, jak tylko, aby

najwysza krajowa zwierzchno nieodwocznie dyspo-

nowaa wicej na granic tutejsz wojska, a oraz zlecia

dziedzicom, aby najcilejsze czynili rewizye, i bro
wszelk odbierali, i do komend oddawali. Lecz jeli

wojska rosyjskie ustawnie w kraju naszym krci si
bd, tedy chopstwo ukraiskie o buntach myle nie

przestanie, a obywatele w trwodze y, lub z rozpaczy,

dla obrony wasnej, kupi si bd musieli «.

Xa sesyi ig lutego miano obradowa nad not ro-

syjsk. Odczytano naprzód raport Jeneraa artyleryi

z 9 lutego, e niema na Ukrainie nic nowego^ e wy-

jeda ku granicy rosyjskiej i w Kijowskie, »dla szu-

kania tego buntu, o którym tak wiele prawi w War-
szawie «. Zaraz potem odczytano powysze pismo Super-

intendenta cudnowskiego i opowiadano (czego w tem

pimie nie byo), e pod eskort puiku Stahla znajdo-

wao st ^0 popów greckich ^). Ten ostatni szczegó pod-

niós niezmiernie wag tych doniesie: zkd si wzi,
nie wiadomo, ale wycignito ze wniosek, e o nic

innego nie chodzi, jak iby chopstwo przez popów ro-

syjskich podburzy, i podburzone w bro rosyjsk za-

opatrzy, z niesychan skwapliwoci, i jak zwyczajnie,

nie czekajc potwierdzenia, pochwycono te grone wia-

domoci. Stroynowski, w gosie penym jakoby najwy-
szej troskliwoci i obawy, dowodzi, e ju i wojsko nie

wystarczy do odwrócenia tak wielkiego niebezpiecze-

stwa. Bo chobymy je ze wszystkich stron ruszyli, nie

stanie ono prdzej na Ukrainie, a za dwa miesice,

a to bdzie za póno. Poda on by przed kilkoma ty-

godniami projekt, aby cay kraj wezwa do odnowienia

*) De Cache, 21 lutego.
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wojennych popisów. Ten rodek byby dobry- bo chop-
stwO; widzc uzbrojon i wiczeniami wojskowemi za-

trudnion szlacht, zdjte postrachem, nie wayoby si
rusza. Ale niema ju czasu na przygotowanie tak ob-

szernej konstytucyi ; dlatego wnosi wydanie uniwersau
do szlachty w caej Rzpltej, iby sposobia si w bro
i amunicy, i gotowa bya stan w szeregu. Ten nie-

sychany wniosek znalaz gorce poparcie w stronnictwie

hetmaskiem; ale w obozie królewskim i u roztropniej-

szych z opozycyi, zrodzia si znowu obawa, e auto-

rowie jego maj co innego na widoku, ni ukrócenie

buntów ukrainnych. Nastawali hetmascy na czytanie

wniesionego uniwersau, sprzeciwiali si drudzy. Trwa
spór czas jaki; nareszcie Król go umierzy, przyzwa-

lajc na czytanie, lecz ostrzegajc zarazem, eby po-

rywcza gorliwo zego nie przysporzya. Sapieha, chwalc
uniwersa, przypomnia not rosyjsk i rzek, e ona

krzywdzi naród. Z wielkim ogniem woa mody Jabo-
nowski : »Nie wart bybym imienia Polaka, gdybym
z zimn krwi sucha wyrazów tej noty. Czy mona
tak postpowa z wolnym narodem? Najmniejszych ksi-

t niemieckich Cesarz musi prosi o pozwolenie, by
przeprowadzi swe wojska; czy my tak nieszczliwi

by mamy, e Rosya moe wchodzi do nas, kiedy chce,

i jeszcze si z dum odzywa? Trzeba zerwa pta, ko-

munikowa not Dworowi berliskiemu. Lepiej zgin,
ni y haniebnie «. Kublicki przytacza z historyi przy-

kady podobnych do wniesionego uniwersaów. Wa-
lewski nie móg powcign swego oburzenia, e myl
tak zbawienna moe w Sejmie spotyka przeszkody;

prosi tedy o bezzwoczne gosowanie i da odesania

noty do Berlina. Kociakowski duo spokojniej te rzeczy

bra ; radzi, aby da pokój prónym gadaniom, a wróci

si do materyi podatkowej. Zboiski wyraa swój gniew

na not rosyjsk i zdanie Jabonowskiego podziela.
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[Marszaek^ który podejrzywa Branickiego, e on

to by sprawc caego ferworu, cicc zakoczy, owiad-
czy, i zleci Komisyi wojskowej, aby nakazaa wojsku

gotowo do marszu; e projekt popisów czy uniwer-

sau w swoim czasie bdzie wzity pod rozbiór, a co

do noty rosyjskiej Deputacya zagraniczna przygotuje na

ni odpowied. Zapyta wszake : czy owa nota ma by
posan do Berlina? Nikt si nie odezwa przeciw; po-

czem Marszaek da, by mówi o podatkach. Nie uspo-

koio Izby owiadczenie Marszaka; domagali si nie-

którzy natarczywie gosowania nad uniwersaem. Chwila

bya gorca, nikt nie móg przewidzie, jak turnus wy-

padnie? Stanisaw Potocki zaproponowa drog pore-

dni, to jest, by nie do caej Rzpltej, tylko do woje-

wództw ruskich wyda uniwersa, »ib.y obywatele mieli

pilne oko na swych poddanych, i eby im bro odbie-

rali, jeeli takow znajd«. Wzgldem za Potemkina,

którego za gównego buntów motora niektórzy uwaali,

powiedzia Potocki : »Poniewa chcia by szlachcicem

polskim, bdzie si pewno zna do posuszestwa prawu
naszemu. Niech wic pójdzie rekwizycya do milaskich
dyspozytorów, aby tam nie przebywa zagraniczny o-
nierz, i eby ta bro albo zostaa wyprowadzona z kraju,

albo pod stra zoona«. — I to nie wszystkim w pierw-

szej chwili dogadzao ; Izba bya wzburzona. Król odoy
sesy na dzie nastpny.

Posiedzenie, jak widzimy, nie przeszo bez rezultatu.

Jeden punkt by ju ubity : komunikacya noty rosyjskiej

w Berlinie zapewniona, co jak pochlebia Berlinowi, tak

Dworowi rosyjskiemu, z wielu miar musiao by nie-

przyjemne. Pozostawa punkt drugi: pospolite ruszenie,

i o to naleao si rozprawi na sesyi nastpnej (20 lu-

tego). Pomimo usiowa Marszaka, aby Izba zaja si
podatkami, prdko zaczto mówi o buntach ; atoli ró-

rónica zapatrywa jeszcze bya wyraniejsz, ni w dniu

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2
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poprzednim. Jedni, wierzc doniesieniom cudnowskim,

lub udajc wiar, oskarali Jeneraa artyleryi, e bunty

zakrywa: drudzy w tych pogoskach widzieli »strachy

na Lachy«, lub co gorsza, podstpne wymysy. Odezwa
si ks. Czartoryski, e w tej rónoci doniesie, gdy ci

twierdz o buntach, a inni im przecz, a nie mona ni-

komu zadawa, e ponnemi wieciami si unosi, naj-

roztropniejsz zdaje si rzecz, wysa kogo na miejsce

z grona sejmujcych, dla naocznego przekonania si.

»Moe, e s podobiestwa do ,rozruchów w tamtych

województwach, ale ebym zupenie da im wiar, daleki

jestem od tego; posiadam tam dobra, nie miaem adnej
buntach wiadomoci«. Ostrono jest potrzebna, ale

miarkowana roztropnoci, aby unikajc zarazy, przez

sam boja nie zarazi si. Przykady dawniejszych

buntów nic nie dowodz, bo przyczyn ich bylimy sami;

srogie obejcie si z poddastwem przycisno ich do

powstania. Potrzebne jest posanie wojska w tamte strony,

ale cisa karno powinna by nakazana, i obejcie si
agodne z ludmi. — Najdobitniej przemówi Wawrzecki.
1 on, podobnie jak ks. Jenera ziem podolskich, powt-
piewa o buntach, tem bardziej, e ju wiele razy przy-

chodziy przeraajce pogoski, które si nie sprawdziy.

Majc do wyboru midzy doniesieniem cudnowskiem
a raportem Jeneraa artyleryi, temu ostatniemu bez wa-

hania daj wiar ; w pierwszem to tylko widzi godnego
uwagi, e bro obca do Smiy zostaa wprowadzon,
i pod tym wzgldem radzi postpi wedle projektu Sta-

nisawa Potockiego. Przechodzc do proponowanego
uniwersau, nie tai, e wprawi go w najw^ysze zdu-

mienie, i dlatego razem z wikszoci przeciwny by
jego czytaniu. Nie syszano nigdy w Polsce o popo-
litem ruszeniu na chopów! Jest teraz na Ukrainie ze

6000 wojska, mona posa jeszcze ze 2000, i to wystar-

czy ; lecz gdybymy tam uchwalali pospolite ruszenie.
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sama droyzna, jakaby ztd powstaa, i krzywdy cho-
pom czynione, najsnadniejby do buntów zbliyy, Ale
czy si godzi obywatelstwu kaza bi si z chopami?
»To nie do pojcia, co si tu dzieje ! Potrzeba mówi
i czyni otwarcie, przeciw komu zamierzamy pospolite

ruszenie, bo na chopów tego nie potrzeba !« Odpowia-
dajc dalej na projekt Kublickiego, aby sesye bez Króla
si odbyway, Wawrzecki dzikuje Królowi, e czynic
ofiar ze swego zdrowia, w Sejmie dosiaduje. »Biorc
miar z nieczynnoci sesyj prowincyonalnych, pewny je-

stem, e bez paskiej obecnoci nicbymy w Sejmie nie

zrobili «. A moeby przyszo do czego gorszego, jak si
to wczoraj zanosio, wskutek ywoci niektórych, jee-
liby jedna strona nie bya zdecydowan zawsze milcze
i cierpie przeladowdnie. Nie mówi tego o sobie, bo
przeladowania si nie lka, W pewnych latach ju si
nie dba o rany osobiste, kiedy dotkny rany i nie-

szczcia publiczne. W kocu prosi Stanów o wzajemn
midzy sejmujcymi umow, aby adne prcjekta w Izbie

czytane nie byy, którychby pierwej na sesyach prowin-

cyonalnych nie komunikowano. »Kto nloe pozna, kto

wiedzie, co u nas czstokro z nienacka, jakby z za-

sadzki wypada ! . .

.

Rozsdna i odwana mowa Wawrzeckiego, dobia
projektu o pospolitem ruszeniu, zdemaskowaa jego au-

torów. Kiedy Wawrzecki mówi, wszyscy ciekawie w nich

si wpatrywali, tak e Sapieha uwaa za konieczne

owiadczy, i nie zwizki krwi, ale szczery patryotyzm

kieruje jego postpkami. Jeszcze usiowano usprawie-

dliwi uniwersa, ale argumenta si nie przyjmoway

;

chwycono si wic projektu Stanisawa Potockiego,

i w myl jego, po dziewiciogodzinnych sporach, uchwa-
lono, e komisye prowianckie w czterech wojewódz-
twach ukrainnych, maj si zmieni w komisye porzd-
kowe, i zapobiega rozruchom pospólstwa: e komisya

29*
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wojskowa wyprawi z Korony i Litwy puki w tamte

strony; e bro z zagranicy wprowadzona ma by za-

trzymana pod stra polskich komend ; na przyszo za^

aby adnej broni nie przepuszcza. Cticia jeszcze Ma-
tuszewic dooy rygor na dziedziców^ iby o buntach

donosili; a gdyby przekonani byli, e wiedzc, nie do-

nieli lub im nie zapobiegali, aby za nieprzyjació Oj-

czyzny ogoszeni, konfiskacie dóbr ulegli. Byo to oczy-

wicie wymierzone przeciw Potemkinowi, jako dziedzi-

cowi Smilaszczyzny, ale mogo dotkn i innych, i pobu-

dzi ich wanie do zbytniej surowoci. Matuszewic upar
si przy swojem zdaniu ; i musiano podwójnie gosowa,
skutkiem czego wniosek odrzucony.

»I ten uniwersa, pisze Król, wedug myli Potoc-

kiego umoderowany, jest zapewne zbyteczny, i moe
da okazy do postrachu, a zatem do poruszenia cho-

pów, ale przynajmniej mniejsze ze preferowa trzeba

byo. Spodziewam si za, e ten cay zapa znacznie

ostygnie, gdy si dowiedz, e jenera Muller, któremu

Potemkin zostawi komend, przysa tu list do Amba-
sadora, e ju wyda kontr-ordynans owemu pukowi
chersoskienu (Stahla), aby w Polsk nie wchodzi. Za-

tem mniema Ambasador, e o tej porze ju tam aden
sodat rosyjski nie znajduje si, ile e on sam pisa do

Mullera w imieniu Imperatorowej, aby odtd adnego
onierza do Polski nie posya, czynic go odpowie-

dzialnym za inkonweniencye, jakieby w przeciwnym

razie dla Polski i dla suby ich Pani wyniky « ^).

') List do Debolego 12 lutego.
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§• 74-

Rozbieie wikszoci sejmowej. — Ignaey Potocki znosi si
potajemnie ze Stackelber^iem.

Nie omyli si Stanisaw August, mniemajc, e
prawo dla czterech województw wydane, ze przyniesie

skutki ; obaczymy to na nieszczcie niezadugo. Na teraz

z dwudniowej walki ta wysza korzy, e niektórzy

z sejmujcych lepiej przejrzeli. »Midzy opozycyjnymi

(pisze Król, powtarzajc niemal swe dawniejsze donie-

sienie), powstaa dyfidencya do hetmana Branickiego.

Jedni, tak jak i my, supponuj, e on, wraz z Wojewod
sieradzkim^ jedynie na to magnifikuje wszystkie pozory

buntu chopskiego, aby pretekst rozpocztej ju wojny

domowej postawi go na czele wojska i powagi w kraju,

a Wojewodzie sieradzkiemu da przy nim sposobno
grabienia i bogacenia si, czego, jako zrujnowany, wielce

potrzebuje. Drudzy id jeszcze dalej, e gdy tylko raz

dorwie si Hetman komendy nad znacznym zbiorem

i dawnego i nowego wojska, wtedy razem bdzie si
deklarowa przy Moskwie przeciw Turkom, chcc tym
jednym ciosem zosta sam i potny w kraju, i powa-

anym za granic«. — Cokolwiekbd, opozycya wpa-

daa w rozszczepienie; Lucchesini skary si na jej nie-

zgod i upomina, e tylko, trwajc w jednoci, mog
dokona tak chlubnie rozpocztego dziea ^). W istocie,

odtd Maachowscy, Potoccy, Krasiscy, cho jeszcze

otwarcie do Króla zbliy si nie mieli, coraz czciej
z nim zaczli wotowa. Nie zdao im si roztropnem,

tak wawo naciera na Moskw i dy do zerwania,

jak tego pragn Sapieha i jego krzykliwi adherenci, go-

nicy, jak i on, za oklaskiem kobiet i popularnoci

') De Cache, 25 lutego.
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Stolicy. Mianowicie, Ignacy Potocki mniema, e gdy
ze strony Prus jeszcze nieupewnione poparcie, a Rzplta

niemal bezbronna, naleaoby oszczdza Moskw i uzy-

ska, gdyby si dao, jej przyzwolenie na zmiany, bd
te, które ju zaszy, bd inne, które si oka potrzebne.

W tym celu, w wielkiej tejemnicy, wszed on w poro-

zumienie ze Stackelbergiem. Posuchajmy, co o tem do-

nosi Ambasador ^).

Widzc coraz to wiksze zwtpienie Dworu war-

szawskiego, gdy jedna cz rodziny królewskiej zblia
si zacza do Prusaków, uwaa Stackelberg za po-

trzebne, pozyska dla Imperatorowej marszaka Potoc-

kiego, i ma nadziej, e czc go z Jeneraem artyleryi,

bdzie móg osobne stronnictwo utworzy na przyszo.
Aby zbliy si do niego, skorzysta z przejazdu ksicia

de Nassau, u którego z Marszakiem mia tajemn roz-

mow. »Da mi sowo, e bdzie szczerze oddany WCMoci,
w przekonaniu, e tego dobro jego Ojczyzny wymaga,

bo jak powiedzia, aski i pensye nie mogyby go do

tego nakoni, lecz tylko pomylno Polski i szacunek

WCMoci. Zarczyem mu jedno i drugie ; aby za lepiej

go zwiza, napisaem do niego list, i odpowied przy-

czam w oryginale, w której opowiada przedmiot na-

szej rozmowy. Atoli, dla upewnienia go co do tajemnicy,

by nie pad ofiar stronnictwa Sapiehy i zapaleców

fdes enrages)^ i straciwszy zaufanie Izby, nie sta si
nieuytecznym, zobowizaem si zda o tem raport,

nie w zwyczajnej depeszy, lecz w osobnem pimie do

WCMoci. Równie, by i na przyszo nie skompro-

mitowa hr. Potockiego, wybraem na porednika midzy
nami kurlandczyka Heykinga, który, bywajc codziennie

w jego domu i moim, w nikim nie wzbudzi podejrze-

') Poufny raport do Imperatorowej z d. 9 — 21 lutego 1789.
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nia'). e za ten ostatni bdzie musia w tym celu tu

pozosta, a jest ubogim, wyznaczyem mu pensy z kasy

ambasady «. — Stackelberg wypisuje dalej zwierzenia,

które mu uczyni Marszaek i ostrzega, e ilekro w de-

peszach bdzie mowa o sposobach porednich, uytych
na skrzyowanie zamiarów nieprzyjació Rosyi, bdzie

to oznaczao Ignacego Potockiego. Poufne jego zwie-

rzenia, które mu uczyni Marszaek ostrzega, e ilekro

w depeszach bdzie to oznaczao Ignacego Potockiego.

Poufne jego zwierzenia byy nastpujce: Nie bdzie
mu podobna przeszkodzi traktatowi handlowemu z Dwo-
rem berliskim, dla zagodzenia jego fiskalnych doku-

czliwoci, czego wspaniaomylno WCMoci, przez

wzgld na dobro Polski, zapewne nie zgani. Równie
nie bdzie mona wstrzyma zapau patryotycznego, by
si nie zabezpieczy co do trwaoci i wolnoci rzdu;
ale ze wszystkich si zapobiega chce kademu uka-
dow^i, przeciwnemu neutralnoci Rzpltej. Doda, e wielka

liczba patryotów bdzie chciaa, dla uniknienia bezkró-

lewia, zamianowa Nastpc tronu, w porozumieniu z s-
siedniemi Dworami, i wprowadzi, o ile si da, ten przed-

miot na kongres pokoju, midzy mocarstwami wojuj-
cemi i poredniczcemi; e w tym celu woono do in-

strukcyj Ks. stolnika rzecz o penomocniku polskim na

kongresie. Wreszcie co do kandydata do korony, opinia

nie ustalia si jeszcze midzy jednym z ksit pruskich

lub angielskich, a ks. Ludwikiem wirtembergskim ; e
wielka zabiegliwo ks. Czartoryskiej, aby Branickiego

i Sapieh przecign na stron prusk, ma na celu wy-

niesienie jej zicia, ale e ks. Adam tego sobie nie y-

') Ów Heyking by jaki czas uyty przez ks. kurlandzkiego Birona,

do pomocy Manteufflowi w Warszawie. Ale, e to bya gowa niespokojna,

wic Ksi o^bra mu pensy. Wtedy Heyking przerzuci si na stron

szlachty kurlandzkiej, z Ksiciem, jak wiadomo, w wojnie bdcej, i koo
jej interesów chodzi w Warszawie.
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czy«, — W kocu Stackelberg cieszy si z tego nabytku^

który ju posuy do pozyskania wanych wiadomoci.

»Jeli w ogólnoci, mówi on, nie mona rachowa na

adnego Polaka, dobrze jest przynajmniej pozyska czo-

wieka, który ma najlepsz gow. Filuterya jest tylko

faszywym rachunkiem rozumu; mona wic spodziewa
si, e ten kuzyn ks. Czartoryskiej bdzie wicej wart,

ni inni«.

Podalimy w obszernem streszczeniu t depesz.

Intencyj uczciwych, patryotycznej o kraj troskliwoci,

nie mona odmówi Ignacemu Potockiemu w tem jego

zblieniu si do Rosyi ; niemniej jednak ta depesza spra-

wia smutne wraenie. Rzecz to osobliwa, e minister

Rzpltej, gówna w Sejmie osobisto, uwaany przez

samyche pruskich ministrów za naczelnika partyi pru-

skiej, wchodzi w tajemne porozumienie si z Rosy, bez

wiedzy nietylko Króla ale i Marszaka sejmowego. Nic

zgubniejszego, jak tego rodzaju ukady indywiduów

z obcemi rzdami ; ródem s one rozlicznych zudze
i cikich zawodów. Czego chcia Ignacy Potocki? Roz-

broi gniew Rosyi, otrzyma jej koncesye? Czemu nie

dy do tego wraz ze swoim Królem, który przecie

tego samego pragn? Sn nie wiedzia, e kiedy Rosya
nie wzdryga si ama publicznych z rzdami traktatów,

skoro jej tego potrzeba, to tem mniej kosztowa j
bdzie nie dotrzyma zobowizania, danego po cichu

prywatnym. Jake srogo dowiadczy tego póniej jego

imiennik. Szczsny, skoro raz zacz traktowa z Po-

temkinem w Jassach ! . . . Jeeli wolno ma by kademu
prowadzi na wasn rk ukady z zagranicznemi mo-

carstwami, to jaka bdzie sia zbiorowa pastwa, jaka

powaga jego na zewntrz, i jaka zmowa nie da si uspra-

wiedliwi? I jeeli kady bdzie si poczytywa za cen-

trum i wyroczni interesów krajowych, to jak zapobiedz,

aby liberum vefo, potpione w zasadzie, nie odzywao
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si mimo to w praktyce, i aby konfederacye malkon-

tentów, na jakiem porozumieniu z zagranic oparte,

nie burzyy zawsze tego, co choby przewana Rzpltej

ustanowi wikszo*)?

§. 75.

Dwór berliski wstrzymuje zapdy przeciw Rosyi.

Uoenie odpowiedzi na not rosyjsk, Deputacya

zagraniczna zlecia Ignacemu Potockiemu, i wniosa j
na najbliszej sesyi {2^ lutego) po ustpieniu arbitrów.

Osnowa jej da si zamkn w dwóch punktach. Rzplta

pozwala poddanym swoim przedawa ywno dla armii

rosyjskiej, i zgadza si, aby magazyny pozostay w jej

krajach pod stra onierzy rosyjskich, w liczbie umó-
wionej, jako dozorców magazynowych. Co do przechodu

wojsk rosyjskich, Stany pragn, . aby w przypadku rze-

telnej tego przejcia potrzeby, nie przestawano na do-

mylnem pozwoleniu, ale aby wyranie zanoszone byo
do Rzpltej danie. Zreszt forma tej noty bya tak

ukadn, zapewnienia o przyjani Rzpltej i o jej chci

') Jak dugo trwao porozumiewanie si Potockiego ze Stackelber-

giem, nie wiemy; prawdopodobnie rozchwiao si ono od ciwili, gdy za-

czy si negocyacye o alians z Prusamii Pomimo zrcznoci, z jak mar-

szaek Potocki umia ukry ten stosunek swój z Rosy przed najbliszymi

nawet przyjaciómi, nie uszed on jednak oka Stanisawa Augusta. Oster-

man kilkakrotnie upomina Debolego, aby Król zbliy do siebie Potockich,

zwaszcza Ignacego. „Ja tego nie mówi WPanu bez fundamentu", byy
sowa jego. Gdy Król powtórzy to Stackelbergowi, ten zaprzeczy sta-

nowczo, aby to byo moliwe, z czego Stanisaw August wniós, e Stackel-

berg robi to sarn, po za nim. W kocu Ambasador sam si zdradzi.

-Przed sesy onegdajsz (pisze Król do Debolego, 22 kwietnia 1789) po-

wiedzia Ambasador biskupowi Kossakowskiemu : „Uwaaj WPan dobrze

mow marszaka Potockiego, usyszysz rzecz wyborn". Ju tedy mamy
dowód, e oni si porozumiewaj; ale to tai przedemu Ambasador*^.
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dogodzenia yczeniom Imperatorowej (o ile na to sta-

nowisko pastwa neutralnego pozwalao) tak uprzejmie^

e odpowied ta bardzo znaczco odbijaa od not po-

przednich i od usposobienia pewnej czci Izby. Nie po-

dobaa si te, jak mówi Król, zelanfom. Suchodolski

utrzymywa, e Rzplta czyni wicej, ni neutralno po-

zwala; zbija go Potocki. Król, obawiajc si, by przy

dyskusyi noty nie zaostrzono, zamkn sesy. Pod wra-

eniem krytyk sejmowych, Deputacya zachwiaa si
w swej decyzyi ; zelanct, a zwaszcza Sapieha, czynili

dotkliwe wymówki Potockiemu. Pomnoya si z tego

powodu^ obok tylu innych, rosnca nieufno midzy
Potockim a party hetmask; Maachowscy, którzy

bardziej lgnli do Potockich, chcieli not utrzyma, ale

Marszaek sejmowy nie spodziewa si przeprowadzi

jej w Sejmie. Przez kilkanacie dni sprawa staa w za-

wieszeniu; wmiesza si do niej Lucchesini; dowodzi, e
pozostawienie magazynów w krajach Rzpltej nie zgadza

si z zasad jej niepodlegoci, tak wietnie dotd bro-

nion, w tym duchu list do obu Marszaków napisa ^).

Nareszcie zgodzono si na drog poredni i zadano,
aby istniejce obecnie magazyny przemienione zostay

"W skady liwerantów, pod stra nie zbrojnych onierzy,
ale dozorców magazynowych rosyjskich (g marca). Ustp

, o przechodzi wojsk cakiem opuszczono, i w tym ksztacie

wyprawiono not, na rce Debolego, do Petersburga^).

') De Cache, 7 stycznia.

^) Dyaryusz sej?nowy z dnia 23 lutego, zamiast projektu odpowiedzi,

o którym mówi, e go wniosa Deputacya, umieszczono ostatecznie uoon
odpowied, jak Sejm przyj we dwa tygodnie póniej (9 marca) ; ztd dla

Czytelnika trudno zrozumienia dyskusyi, któr Dyaryusz zamieszcza, bo

w niej mówi o tem, czego w nocie niema. — Z powodu teje noty,

warto zanotowa osobliwe krtactwo Lucchesiniego. Skoro j wniesiono

na Sejm, Lucchesini pochwali si przed Stackelbergiem, e to jego za-

sug, i Stany nie odpowiedziay daleko ostrzej. Atoli zaraz potem napisa

do Marszaków list, w którym mówi, e rozchodzi si pogoska, jakoby
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Jak ju wiemy, Stany uchwaliy na sesyi 19 lutego

komunikacy noty rosyjskiej Dworowi berliskiemu,

z czem jednak ^larszaek jaki czas ociga si, i do-

piero za naleganiem Sapiehy, Deputacya wyprawia j
do Berlina, dodajc prob do Króla pruskiego o do?7a

officia, w celu zupenej ewakuacyi wojsk rosyjskich.

»WKMo (pisze Lucchesini) przyjmiesz z zadowoleniem

ten uroczysty dowód zaufania, które Rzplta pokada
w jego pomocy i yczliwoci. Proba Stanów daje

WKMoci prawo opiekowania si tym krajem i posta-

nowieniami Sejmu. A dotd, pomimo najusilniejszych

stara moich, Sejm nie odway si na krok taki. Po
raz pierwszy to, od lat 25, naród uywajcy zupenej

swobody, uczyni odezw legalnie i jednomylnie do in-

szego Dworu, ni Dwór rosyjski « ^). — Wbrew wszel-

kiemu oczekiwaniu, ten okrzyk tryumfalny T.ucchesiniego

bardzo sabe wzbudzi echo w Berlinie. danie przy-

szo nie w por. Wprawdzie Fryderyk Wilhelm, po
zwyczaju, zapali si w pierwszej chwili do tej myli.

on by autorem projektowanej noty, któr marszaek Potocki wniós do

Deputacyi, „jakby to (dodaje) Ignacy Potocki potrzebowa jego pomocy!"

Odpisa Maachowski, e nie sysza nikogo, coby mu j przypisywa. Król

ztd wnosi (4 marca), e Lucchesini chcc na obie strony by przebiegym,

wyda si ze swem kamstwem. — Ale niedosy na tem. Piszc do Hertz-

berga (7 marca), Lucchesini powiada, e poniewa pierwsza redakcya nie

podobaa si Stanom, on na danie patryotów zredagowa inn, która

ma przej na sesyi nastpnej To ju byo kamstwem wierutnem, bo

drugi projekt by ten sam, co pierwszy, z wyjtkiem dwóch peryodów.

Dla pogodzenia tylu sprzecznoci, przypuci trzeba, e Potocki w istocie,

dla zasonienia si od zelantów, prosi Lucchesiniego o zredagowanie pierw-

szego projektu, i ztd to w nim tyle jest woskich dla Katarzyny kom-
plementów, ale Lucchesini nie mia si z tem przed Hertzbergiem pochwali,

skoro go odrzucono ; przyzna si dopiero do tej noty, któr przyjto. Tyle

to niedokadnoci i nieprawdy spotyka si nieraz w ródach, nawet urzdo-

wych, z tej epoki ; niepodobna uchroni si bdu, bez zestawienia z sob
dokumentów rónostronnych.

') Raport do Króla pruskiego, 21 lutego.
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i zaraz chcia kuryera do Petersburga wyprawia. Atoli

ITertzberg innego by zdania. Mniema on, e krok taki

mógby doprowadzi do wojny z Rosy. Wprzód, mnie-

ma on, naleaoby wiedzie, czy Turcya i Szwecya bd
i w tym roku prowadziy dalej wojn ; nadto przyjazd

Potemkina z Oczakowa do Petersburga daje nadziej,

e moe Rosya wróci do aliansu z Prusami ^). Odpo-
wiedzia wic ustnie Ksiciu-stolnikowi, e gabinet ber-

liski wyglda odpowiedzi, jak Stany dadz Stackel-

bergowi i wedug niej zastosuje swe bona officia. Zwróci
przytem jego uwag, e nalega teraz koniecznie na

zupen ewakuacy Polski, byoby to tak dobrze, jak

da od Rosyan, aby opucili Modawi i Wooszczy-
zn. Wtedyby oni adnych ju wzgldów mie nie po-

trzebowali, i wtedy Polska musiaaby przyj z nimi

wojn na swojej ziemi. e zatem Dwór berliski yczy,

aby Sejm tego tylko nateraz domaga si od Rosyi, aby

oznaczon bya liczba stray rosyjskiej przy magazy-

nach, i eby Rosya nie wprowadzaa swego onierstwa
do Polski, bez wyranego przyzwolenia Rzpltej i bez

paszportów polskich, liczb t wyraajcych. Przez to

i bezpieczestwo Rzpltej i jej niepodlego pozostan

w caoci, za Dwór berliski zyska czas do porozu-

mienia si ze swymi sprzymierzecami i doczeka si
wypadków^ które zmusz Rosy do przyjcia jej me-

dyacyi 2). Do tego raportu Ks. Stolnik doda poufne za-

wiadomienie do Ignacego Potockiego, e Prusy, jak

nie ycz sobie obecnie wojny, tak te nie chc poo-
wicznie, sabemi oddziaami wspiera Polski, bo toby

jeszcze cisze klski na ni cigno ; e jednak, jeeli

na drodze pokojowej bdzie mona otrzyma zupen
ewakuacy, to adnych stara ku temu nie omieszkaj.

*) Depesza do Buchholtza, 2 marca.

'^) Raport ks. Józefa Czartoryskiego do Deputacyi, 8 marca.
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Ostrono pruska atwo si tómaczy; gra, jak
ten Dwór prowadzi wzgldem Moskwy, nie bya zu-

penie bezpieczn. ^lóg si obawia, e Imperatorowa,

rozdraniona jego naciskiem i wyzyw^ami Polaków, zgodzi

si na pokój z Turkami po pierwszem wikszem zwy-

cistwie, a zapragnie odwetu na nim samym, w czem

oczywicie moga zawsze liczy na pomoc Austryi. Ta-

kim dwom mocarstwom Prusy nieatwoby si opary,

bez geniuszu Fryderyka II, którego ju nie byo. Ala-

oby w takim razie pomogo przymierze potg morskich,

Anglii i Holandyi, tem mniej Polski. — Wprawdzie
przypuszczenie to o tyle byo nieprawdopodobne, e nie

leao w^ale w interesie Rosyi niweczy, a choby tylko

ponia Prusy, bo przez to znaczenie Austryi w rod-
kowej Europie, znacznieby uroso z niema dla poli-

tyki rosyjskiej niedogodnoci. e interes polityczny

wyranie to Rosyi dyktowa, to pewna; jednak Dwór
pruski nie móg na tem zupenie polega. Bo taki

sam interes miaa Rosya za Elbiety, a przecie ch
pomszczenia si na Fryderyku za jego arty zoliwe
przemoga w sercu Imperatorowej wymagania pastwa.
Otó i w tym czasie, na tronie rosyjskim, siedziaa nie-

wiasta, o wiele dumniejsza i mciwsza od Elbiety, i jej

strasznego odwetu mona si byo obawa. Przeto sta-

wiajc Rosyi dania nieprzyjemne, musia gabinet ber-

liski baczy na to, by jej zanadto nie rozdrani, a przy-

najmniej takiej dobiera chwili, w którejby Katarzynie

byo niepodobnem zawrze pokój z Turcy. I teraz

wic, i póniej Dwór berliski upomina Lucchesiniego,

aby »powciga naczelników stronnictwa patryotycznego

od wyzywania Rosyi postpkami gwatownemi i ubli-

ajcemi, iby nie przyspieszali, bez koniecznoci, zer-

wania z tem wielkiem mocarstwem, które mogoby ztd
wzi pochop d.o pogodzenia si z Porta. Wtedy Rosya
nie omieszkaaby (pisze Król) pomci si na mnie i na
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Rzpltej, która pierwsza padaby ofiar wojny, a jabym
nie móg jej dostatecznie zasoni (dnia 27 marca i 30
kwietnia)«.

Rada bya roztropna, bezwtpienia, i dla Prus i dla

Polski; tylko w Warszawie pamitano dobrze, e pierw-

sza podnieta do stawiania da dranicych Rosy,
wysza wanie z Berlina. atwo wic poj, jakiego

zawodu doznali teraz stronnicy pruscy w Sejmie. Na-

wykli sysze od Lucchesiniego same tylko zachty do

coraz to j^mielszych na Moskw zapdów, i wnoszc
ztd, e Król pruski skwapliwie, a nawet z wdziczno-

ci, pochwyci t okazy, aby si uj za Polsk, w cho-

dnej i niespodzianej, jaka ich dochodzia, perwazyi, ujrzeli

znak zblienia si Prus do Moskwy, i niejako wstp do

ich opuszczenia. Lucchesini, któremu ta odpowied bya
nie na rk, pospieszy donie o jej bolesnem wraeniu,

i ponowi prob o do?ia ofjicia (i i marca). Ale na Dworze
pruskim inny w tym czasie zapanowa wiatr. »Patryoci

polscy s niespokojni i zanadto wymagajcy, odpisa

Fryderyk Wilhelm. Dbam o ich ufno i bd j mia
na pamici, gdy bdzie chodzio o waniejsze sprawy;

lecz zbyt drogoby ona mnie kosztowaa, gdybym mia
rozpoczyna wojn dlatego, eby dwa lub trzy tysice

Rosyan wyrugowa z Polski (16 i 2:^^ marca)«. — eby
jednak zapobiedz zniechceniu opozycyi, a temsamem
w^zrostowi partyi dworskiej, Lucchesini otrzyma pole-

cenie zarczy, »e jeeli Król pruski jest teraz ostrony

i wyczekujcy, to bardziej w interesie Polski, ni w^a-

snym, aby nie przyspieszy wojny, na której Polska

najwicej ucierpi«. »Moesz stanowczo upewni patryo-

tów, e nigdy narodu polskiego na ask Rosyi nie

wydam, e nawet, gdyby przyszo do zblienia, o czem
wcale mowy niema, adnegobym interesu Polski nie

powici. . . Mam ja dla Polski zbawienne zamiary, które

wymagaj czasu; mona je przewidywa, ale przyspie-
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szy ich nie mona (21 marca)<^. Byy to najyczliwsze

obietnice^ które nic nie kosztoway^ i tego wanie da
Lucchesini: »Dzieciom, mówi on^ trzeba wci to samo
powtarza, bo inaczej zapomn (10 marca)«.

§• 76.

Wiadomoci ukrainne nie przestaj burzy Sejmu.
Starania Króla w Petersburgu.

Podczas gdy ta z Berlinem toczya si korespon-

dencya, w Sejmie powtórzyo si znowu, z niemaem
zmarnowaniem czasu, kilka epizodów burzliwyci, o któ-

rych w krótkoci wspomnimy. Przyczyn ich byy za-

wsze wiadomoci z Ukrainy. Komora mohylewska do-

nosia z dnia 20 lutego, e jeden batalion rosyjski wszed
do kraju, a drugi wejdzie niebawem ; e Moskale nie-

tylko na mieszkacach ale i na komendach polskich do-

puszczaj si gwatów, onierzy polskich aresztuj, ludzi

bij, buntami gro; e w tym celu werbuj hultajów

wooskich i zapowiadaj ich do Polski. — Z drugiej

strony genera Szyszków przysa skarg, e pod My-
tnic porucznik Kazimierski zatrzyma w swym pochodzie

oddzia rosyjski, który chcia wróci przez Polsk z je-
cami tureckimi w gb Moskwy. — Pod Zotopolem
z powodu dezerterów, których Polacy wyda nie chcieli,

przyszo nawet do maego starcia. Po kilku strzaach

z obu stron, garstka kawalerzystów polskich dobywszy
szabli, rzucia si odwanie na szwadron rosyjski i wy-
para go za granic. To drobne zajcie dao powód do
niesychanych w Sejmie pochwa dla owych onierzy.
Niemcewicz da, aby oficera awansowa, a szerego-

wych, jeeli nie s szlacht, nobilitowa. Rzewuski, pi-

sarz, oddawa dla nich póroczn sw pensy (10.000 zp.).

Skórkowski chcia dla nich nagrody z publicznych fun-
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duszów, a Sapieha doniós^ e zrobi si skadka na ze-

braniu u marszaka Maachowskiego. Tyle nagród za

przypadkow nadgraniczn utarczk w czasie pokoju

wydarzon^ chyba do tego zmierzao, aby onierzy do
nowych zatargów z Moskw zachci i w kocu pokój

zerwa. — Dusz wrzaw wywoa Szczsny Potocki

z wasnej winy. W licie do jeneraa Mullera, który

po Potemkinie obj komend, zawiadomiwszy o rozka-

zach Komisyi, i adnych oddziaów rosyjskich prze-

puszcza mu przez granic nie wolno, doda, e pomimo
to jego osobiste zasady s te same, co byy, e on
zawsze jest z niezmiennemi uczuciami dla Imperatorowej,

wbrew polityce warszawskiej, która gani dzi to, co

przed pó rokiem chwalia i nakazywaa. Odezwa ta ze

stanowiska subowego nie daaby si usprawiedliwi

;

»w naszej subie pruskiej takie rzeczyby nie uszy«,

rzek Hertzberg do Ks. stolnika. Potocki przysa sam
to pismo Komisyi, w nadziei, e mu odbior komend,
któr sobie sprzykrzy. Na to te czekaa partya het-

maska; rozrzuciwszy w^ielk ilo kopij po Warszawce,

wzburzya ca publiczno. Ale Potoccy, których byo
siedmiu na Sejmie, wraz z Sanguszkami, Krasiskim
i Maachowskimi, pogrozili Hetmanowi, e jeeli Szcz-

snego skary bdzie, to oni wszyscy przejd do partyi

królewskiej. Zamilk Branicki, widzc ma liczb po

swojej stronie. Chciano, aby Deputacya odczytaa na

Sejmie list Ks. stolnika, w którym byo owo sówko
Hertzberga. Gdy na to nie pozwolono. Suchodolski zoy
przed Stanami ów list Szczsnego (lo marca) i w nader

arliwym gosie posun si tak daleko, e mu zdrad
kraju zarzuci. Bronili Szczsnego Stanisaw Potocki

i Moszczeski; pierwszy spokojnie, drugi z dotkliw
dla Suchodolskiego przymówk. Powstay spory gwa-
towne

;
przy zajtrzeniu umysów nie byo podobna nad

niczem radzi. Odezwa si Król w; sposób agodzcy,
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mówic, e obywatela nie tyle ze sów, ile z czynów
sdzi naley ; otó nikt od Jeneraa artyleryi nie za-

suguje na wiksze uznanie za swoje czyny obywatel-

skie. Przypumy, e zbdzi sowem, ale sam o tem
doniós Komisyi; zreszt, wykonywujc ostre rozkazy

zwierzchników swoich, móg mniema, e wyraeniem
uczu osobistych zmniejszy niech zagraniczn, któraby

najgorsze musiaa dla nas mie skutki. Król doda kilka

sów pochlebnych dla Suchodolskiego i tak gaszczczc
obie strony, zatamowa wrzaw. — Atoli draliwo Po-

tockich nie przestaa na tem. Nazajutrz Ignacy Potocki,

przypomniawszy, e zarzucono zdrad Szczsnemu, do-

maga si sdu od .Stanów, aby ten albo win ukara,

albo z niej oczyci. Zanosio si, e znowu jedna sesya

bdzie zmarnowana na prónem jtrzeniu. Uprzedzajc

dalsze mowy. Król wniós, aby Marszaek ^Maachowski,

w imieniu Stanów, napisa list do Jeneraa artyleryi,

przyznajc mu, e nietylko wypenia cile swoje obo-

wizki komendanta, ale oraz roztropnie oddala te osta-

tecznoci, któreby zgubnemi dla Ojczyzny by mogy.
Niespodziewanie dla wszystkich, a zapewne i dla Szcz-

snego, zgodzono si na to; i tak przecie ten epizod

draliwy zamknity zosta, chocia, przyznajmy, porzdek
subowy na tem nie zyska.

Stanisaw August pojmowa dobrze, e na nic si
nie zdadz jego chwalebne starania o uspokojenie umy-
sów w Izbie i w stolicy, jeeli z Petersburga nie dadz
jakiego znaku dobrej woli. Wspomnie potrzeb, e
Stackelberg wchodzi dosy w myl królewsk, i ko-

mendantów rosyjskich, którzy nie mogli tego zrozumie
od razu, by im nie wolno byo na ziemi polskiej go-

spodarowa po dawnemu, stara si oswoi ze zmienion
sytuacy. Wszystko to nie wystarczao. Potrzeba byo
rozkazów wprost od Imperatorowej, i o takowe Stani-

saw August, od koca lutego, najsilniej przez Debolego

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. ^o
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nalega. Przedstawia, e jedynie od Imperatorowej

zaley odwróci cikie kopoty od siebie samej, a zgub
od Polski, Prusakom za nie nastrcza nowych powo-

dów do mieszania si do spraw polskich. da wyra-
nego rozkazu, by nowe wojska nie wchodziy, a te które

s, aby sprawoway si lepiej. »0 to jak najtkliwiej

i jak najywiej pro WPan Ostermana, mojem imieniem,

przekadajc, e to ja prosz, który ma prawo by su-

chanym, dawszy tyle dowodów, em da utrzymania

nieprzerwanej przyjani midzy Polsk a Rosy« ^). —
W tydzie póniej pisze znowu : »Mówiem wczoraj Am-
basadorowi, e najessencyonalniejsza i najnaglejsza jest

rzecz, aby jakimkolwiek sposobem wywoa z kraju na-

szego tych wóczgów, czerców, którzy to z Woo-
szczyzny i Moskwy przychodzc w kraj nasz i chcc do

jamuny dla siebie zbudzi chopów naszych ruskich,

faszywe wieci i faszywe nawet jakie papiery czyli

ukazy rozsiewaj, tak wanie, jak przed 20 laty czy-

nili ^). Obiecia mi pisa o to do Dworu, ale i WPan,
jak tylko moesz, najlepiej si staraj (7 marca)«. Po nocie

sejmowej 9 marca, która, jak wiemy, o wiele zaostrzya

poprzednio projektowan odpowied, Stackelberg tak

by t odmian tknity, e uwaa j za ublienie i za

szkod istotn swej Pani. »Ja WPanu powtarzam tylko

(pisze znów Stanisaw August do Debolego), eby tam,

jakich tylko moesz, uywa sposobów, aby uprosi troch
jeszcze cierpliwoci, aby nam dano czas do naprawy tego

(ii marca)«. W ogólnoci kade zaburzenie na sejmie,

raportami z Ukrainy wywoane, byo mu okazy do po-

nawiania swych da, do proszenia o cierpliwo, ufny,

e z czasem »potrafi ostudzi gowy tutejsze «. — Roz-

') List do Debolego, 27 lutego.

^) W licie póniejszym (25 marca) donosi , e pod Kaniowem
schwytano czerca z pieczci Imperatorowej z jakiego ukazu oderwan

i na czystym jeszcze papierze przylepion.
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kazy królewskie wiernie spenia Deboli, pomimo tru-

dnoci, jakie mu zadawaa Deputacya zagraniczna nie-

jasnoci, niedokadnoci a nawet sprzecznoci swoicli

instrukcyj, i pomimo rozdranienia, jakie od czasu do
czasu w Petersburgu wybuchao. Skary si Rumian-
ców, e niepodobna mu pogodzi obowizków feldmar-

szaka z przeszkodami, jakie mu stawiaj wojskowi polscy;

podobnie wiadomo o zatrzymaniu oddziau rosyjskiego

z jecami tureckimi mocno oburzya Katarzyn. Deboli

tómaczy, e takie wypadki s skutkiem nieporozumienia,

e wikszo sejmowa nigdy nie miaa zamiaru ubliy
Imperatorowej ; gwatowne i hazardowne rozkazy Ko-
misyi przypisywa podeganiu pruskiemu albo wreszcie

partyi hetmaskiej. Zasania si ogldnem postpowa-
niem Jeneraa artyleryi; list tego ostatniego do jen.

Mullera by mu bardzo na rk. Co do Branickiego

i jego stronników mówi, e jeli Imperatorowa i ks.

Potemkin nie s w monoci nimi kierowa, to jake
czyni za nich odpowiedzialnymi Sejm albo Króla-)?—
Nareszcie Katarzyna daa przecie jak oznak wzgl-
dnoci dla Rzpltej. Skutkiem niebacznoci i niemocy
rzdu polskiego, jak to niej zobaczymy, wszystkie cer-

kwie schyzmatyckie w Rzpltej zostaway pod zwierz-

chnoci Synodu petersburgskiego, i stosownie do jego

polece, modlono si w nich publicznie za Imperatorowa
i za pomylno ora rosyjskiego w obu wojnach obe-

cnych. Ukazem z dnia 12 (24) marca, Katarzyna zaka-

zaa tych modlitw w cerkwiach polskich i o tem Króla
zawiadomia. Stanisaw August z wdzicznoci to przy-

j. »Powolno, jak Imperatorowa okazuje (s sowa
jego) na to wszystko, co si u nas dzieje od szeciu
miesicy, jest najlepszym dowodem jej przyjani dla

mnie. W mojem sercu kad ja na równi z tem, co dla

') Raporta Debolego, z lutego i marca, passim.

30*
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mnie uczynia przed 25 laty« (8 kwietnia). — Na stano-

wisku, jakie zajmowa, i ze rodkami, któremi rozpo-

rzdza, Stanisaw August nic wicej uczyni nie móg
nad te cige reklamacye i proby. Rzplt on nie rzdzi
w tej ctiwili, móg tylko jej radzi; wic jak radami

swemi wstrzymywa Sejm od zapdów na Moskw, tak

swemi wstawieniami zasania kraj przed jej zemst.
Mawia nieraz: »Jeszcze ja tych^ którzy mi dzisiaj naj-

wicej dokuczaj, broni kiedy bd od mciwoci mo-

skiewskiej «.

§. 77-

Przywódzey sejmowid ku spokojniejszemu uoeniu
rzeczy z Rosy.

W podobnym kierunku, ze swego miejsca, dziaa
Szczsny Potocki, i nie mona zaprzeczy, e w tej epoce

postpowanie jego byo roztropne i zacne. Mimo srogiej

zimy objeda ca Ukrain i dwa razy na tydzie prze-

sya do Warszawy raporta. W nich cigle i niezmien-

nie powtarza, e buntów niema, e choby si znalazo

kilku lub kilkunastu hultajów, którzyby chcieli wszcz
jakie zawichrzenie, to ten poar w samej iskierce on

udusi. Powtarza, e nie moe zawiadczy lepiej o spo-

kojnoci Ukrainy, jak gdy on swoj i swoje dzieci

zostawia bez adnej zaogi w Humaniu, pod opiek je-

dynie chopstwa. Marszakowi Maachow^skiemu, który

od niego da, aby czerców buntujcych do Warszawy
posya, odpowiedzia: » Czerców, jeli potrzeba, i stu

przysa mog, buntowników nie znajd. Ale inaczej

bdzie, jeli z Moskw zadrzemy. Wtedy do, by 5000

Moskali wzeszo do Polski, a porusz, skoro zechc,

100.000 chopstwa, i wtedy naprawd bunt si zapali.

Dzisiaj cokolwiekbymy uczynili, Ru zaw^sze stanie' za

Moskw^, i choby po wojnie przy nas zostaa, to chyba



Uspokojenie przywódzców sejmowych, ^Óg

pustyni*. Nie przeczy, e na Ukrainie obawiaj si bun-

tów, ale dlatego, i maj mniemanie, e nierozwana
Rzplta zacznie wojn z Moskw. Trzeba, eby Komisya
wojskowa wydaa ordynanse, polecajc wszystkim ko-

mendom jak najgrzeczniejsze obchodzenie si z oddzia-

ami rosyjskiemi ; to prdzej i lepiej uspokoi, ni cokol-

wiek innego. Ale, jeeli za takie w^ypadki, jak w Zoto-
polu, onierze odbiera bd nagrody, to ustawiczne

zatargi ponawia si musz, i wtedy nie unikniemy
wojny, a z ni zguby kraju ^).

Raporta Jeneraa artyleryi nie wszystkim si po-

dobay, zwaszcza te najcelniejszym w Warszawie da-

mom, którym koniecznie chodzio o to, aby Rzplt od

Moskwy odstrczy, a z Prusami zwiza; jednak tra-

fiay doniesienia Szczsnego do umysów spokojniejszych.

Ich konkluzya spotkaa si wanie z wraeniem, jakie

sprawia ostatnia niespodziewana odpowied Hertzberga

na prob o bona officia. »Dwór berliski co figluje

z nami«, odezwa si najwierniejszy jego stronnik, biskup

Rybiski. Gdy wic o tej porze nie mona byo na po-

moc prusk liczy z ca pewnoci, ztd prosty wnio-

sek, e w^zgldem Moskwy nie wypadao stawia si
ostro, e owszem naleao dy do przyjaniejszego

stosunku. Takie zasady przyjli teraz w Sejmie ludzie

kierujcy; zaczem poszo i konieczne ich do Króla zbli-

enie i wiksza rano w obradach sejmowych. — W po-

owie marca doniesiono z Ukrainy, e oddzia rosyjski

skrzywdzi onierzy polskich pod Smi. Zamiast w^y-

toczy t spraw przed Izb, jak dotd bywao, depu-

tacya zagraniczna zadaa od Stackelberga wyznacze-

nia obustronnej komisyi dla ukarania winnych ; odpo-

wiedzia Stackelberg, e ju pisa w tym przedmiocie,

*) Listy do Króla, do Maachowskiego, Ignacego Potockiego, Wa-
wrzeckiego, z marca 1789.
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i e wanie tego samego zada ; z obu stron kores-

pondencya odznaczaa si uprzedzajc grzecznoci *).

W dziesi dni póniej, nadesano z ytomierza odezv/,

podpisan tame (15 marca) przez szedziesiciu przeszo

obywateli województwa kijowskiego, z mocnem przed-

stawieniem, e zuciwalstwo chopów jest grone, e stan

prowincyi jest okropny, e utrzymanie poddastwa w spo-

kojnoci zaley jedynie od niewpuszczania wojska za-

granicznego, e z tych pobudek wyszy przezorne ordy-

nanse Komisyi, ale przyjdzie zapewne do tego, e wojska

zagraniczne przedsiwezm gwatowne determinacye ; e
zatem potrzeba nowych wojsk do strzeenia granic i chop-

stwa, bo wszystko, co dotd zrobione, nie zabezpiecza

nas w domach naszych, a niema ju czasu do raportów,

ani do pisania rezolucyj. »Prawie pewny jestem, pisze

Król, e tego listu formularz z Warszawy Kijowianom
by posany« ^). Przed dwoma miesicami odezwa tak

grona i z tyloma podpisami byaby zapalia cay Sejm

;

teraz przemina ona bez wraenia. »To musztarda po
obiedzie*, rzek Branicki. Jednak na sesyi 2;^ marca,

posowie kijowscy domagali si natarczywie gosu ; Mar-

szaek, który domyla si, o co im chodzi, umia utrzy-

ma dyskusy o podatkach. W trzy dni póniej (2 6 marca),

Zalewski, pose kijowski, odczyta jednak ytomirsk
odezw ; Marszaek, nie czekajc, a inne gosy si ode-

zw, odpowiedzia bezzwocznie, e Komisya wojskowa
zrobia ju wszystko, co od niej zaleao, dla ubezpie-

czenia tamtych stron, i na tem rzecz urwano. — Tru-

dniej szo w sprawie przemarszu oddziaów rosyjskich,

bo tu decyzya Izby wizaa rce Komisyi
;
pracowano

wic usilnie, aby Sejm zwolni rygoru. Król i Maa-
chowski rozebrali midzy sob, dla ugaskania ceniej-

') De Cache, 18 marca.

') List do Debolego, 25 marca.
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szych oponentów, lecz gdy ich oporu nie zdoano prze-

ama, nie wniesiono dania tego do Izby ^). W kocu,
umiano si obej bez ich zezwolenia. W imieniu De-

putacyi zagranicznej ^laachowski owiadczy Stackel-

bergow^, e jeeli zada paszportów na pewn liczb

stray i na przesanie rekrutów do armii Rumianco-

wa, deputacya spodziewa si, e Sejm tego nie od-

mówi. W tym samym duchu, polecono Debolemu
zoy owiadczenie w Petersburgu. Byo to zgodnie

z rad prusk, ale o wiele wicej, ni Sejm przyzwoli

w znanej nocie z c/ marca. »Jakkolwiek ten krok (pisze

Lucchesini) moe Stanom wyda si nieregularnym, nie

omieszkaem go poprze, a zarazem pochwali roztrop-

noci tych, co go doradzali, bo on uatwia negocyacy,

któr naród polski porucza WKMoci. Atoli przykad
takiej nieregularnoci ze strony Deputacyi zagranicznej,

która pozwala sobie skada owiadczenia wprost prze-

ciwne decyzyi sejmowej a oraz przeciwne nocie prze-

sanej w imieniu Stanów gabinetowi zagranicznemu, przy-

kad taki powinien da do mylenia tym, co bd mieli

do traktowania z Rzplt« ^).

Nieregularno ta przesza niepostrzenie. Sejm za-

jty podatkami, wypuci Ukrain z pamici; wkrótce

te Wielkanoc przerwaa posiedzenia.

§. 78.

Morderstwo niewierkowskie. — Pospieszne uchway sejmowe.

Komisya porzdkowa ucka.

W nocy, z dnia 30 na 31 marca, we wsi Niewier-

kowie, powiecie uckim, rotmistrz kaw. nar. Ignacy Wy-

•) List Króla 'do Debolego, 28 marca.

^) Raport do Króla pruskiego, 25 marca.
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leyski wraz z on i picioma kobiet suebnych,
okrutnie zamordowany zosta od wasnych dworskich,

lokaja i rymarza, których w swym domu wychowa *).

Wypadek ten w innym czasie nie byby sprawi wicej

wraenia nad zwyczajne morderstwo ; obecnie przybra

on od razu wielkie znaczenie polityczne. Nietylko caa
Warszawa i caa Polska z trwog o nim mówiy, ale

doszed do wiadomoci wszystkich gabinetów europej-

skich. Powszechnie widziano w niewierkowskim zabój-

stwie pocztek zapowiadanej oddawna rzezi.

Do takiego w pierwszej chwili ocenienia przyczyni

si szczególnie ks. jenera Lubomirski, od którego Ko-
misya wojskowa w Warszawie pierwsz o tym wypadku
otrzymaa wiadomo. Doniós Ksi w swoim raporcie

z Dubna, e morderstwo mieli popeni wdrowni kupcy

rosyjscy, pospolicie markie^anami zwani ; e odkry zmow
czerców z chopami ruskimi na wyrnicie szlachty ka-

tolickiej i e winowajców uwizi. Jednoczenie przysza

sztafeta do Króla od ks. Janusza ^Sanguszki, wojewody
woyskiego, z zawiadomieniem, e wskutek popenionego

mordu obywatele chwytaj powszechnie filiponów i nie

wiele brakuje, by ich nie zabijali ; e postanowili zbroi

si i choby »w wyniszczeniu wasnych poddanych, mar-

kietanów, a take przybyych popów, szuka ocalenia

majtku i ycia wasnego (2 kwiet.)«. Nazajutrz Król

odebra list od Stempkowskiego, wojewody kijowskiego,

który naglco domaga si przysania wojska, dajc

wiedzie, e obywatele przeraeni chc ucieka za kor-

don, e on w abuniu dosiaduje, bo gdyby wyjecha,

niktby nie zosta, »ale i Wyleyski tak rezonowa,

a jaki mia koniec !« Podobnie komisya porzdkowa

') Dokadn wiadomo o zabójstwie Wyleyskiego, z indagacyi

powzit, jak niemniej o wyroku sdowym na morderców wydanym, umie-

cia Gazeta Warszawska (uskiny) z dnia 13 maja 1789.
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woyska nadesaa Królowi raport z dodatkiem o ze-

znaniu gminy i popa dóbr Suska^ którzy wymienili po

nazwisku dwóch filiponów^ namawiajcych do rzezi, opa-

trzonych w pisma, jakoby rk Imperatorowej stwier-

dzone, a przyrzekajce zabójcom nagrody. Bendowski,

który ten raport przywióz, mia polecone wyprosi jak

najspieszniejsze przysanie wojska. — Rzecz prosta, e
do tylu urzdowych doniesie przyroso na bruku war-

szawskim wiele szczegóów nowych, jeszcze bardziej za-

trwaajcych. Opowiadano za pewne, e w cerkwiach

na Rusi popy ukrywaj za wrotami carskiemi skady
broni ; e nietylko Woy, ale caa Polska zasypana jest

markietanami, którzy dostarczaj chopom noów na rze
(jako i dwa noe gospodarskie przysano na dowód
z Woynia); e w samej Warszawie ma by markieta-

nów 2000 (po sprawdzeniu znaleziono ich 80). — Prze-

raenie nastao ogólne. Spieszc na pomoc swej rodzinie,

Czacki wyprawi si poczt, biorc z sob nowo zacin
chorgiew. Kalikst Poniski, znany ze swej gorczki, do-

pieroco z Woynia przybyy, poda do Komisyi wojsko-

wej memorya, w którym da wysania inynierów dla

ufortyfikowania Berdyczowa, Poonnego i innych miejsc,

take instruktorów dla wiczenia milicyi wojewódzkiej,

a przytem 10.000 strzelb, na co fundusz, w razie potrzeby,

zaliczy obiecywa.

Król, za odebraniem pierwszej sztafety, zwoa dla

naradzenia si nad tem, co czyni potrzeba, obu mar-

szaków, Maachowskiego i Sapieh, hetmana Tyszkie-

wicza, prezydujcego w komisyi wojskowej , oraz po-

sów woyskich i czernichowskich. Stano na tem, e
wysano rozkazy do puków litewskich Bielaka i By-
szewskiego, aby przyspieszay swój pochód na Woy;
wyprawiono tame puk buawy polnej z Radomia, tu-

dzie chorgwie nowo zacine kawaleryi narodowej,

i 250 ludzi z Kamieca, razem 2500 wojska. Zastpujc
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wysane z Warszawy i Radomia oddziay, Król swoich

nadwornych uanów do zwykej posugi dozwoli, byle

tylko dogodzi bezpieczestwu województwa woy-
skiego. Marszakowie dali zlecenia do komisyi porzd-
kowej i do wszystkich grodów woyskich i czernichow-

skich, jakie wskazywaa potrzeba. Zaproszono Metropo-

lit unickiego, aby »cae duchowiestwo rusko-unickie

starao si, przez kazania i spowiedzi utrzymywa w po-

suszestwie pospólstwo, pod ich duchownym zarzdem
bdce «. By za zapobiedz popochom w obywatelstwie

i powstrzyma gromadn ucieczk za kordon austryacki,

wyprawiono Switosawskiego na Woy, starost Gin-

towta w Chemskie, którzy mieli uwiadomi te ziemie

o powzitych rozporzdzeniach. Król rozpisa listy do

Stempkowskiego, do Sanguszki, do Mockiego, podkom.

woyskiego, do Polityy, kasztelana chemskiego, itd.

z upewnieniem, e na potrzebnej w Warszawie troskli-

woci zbywa nie bdzie, ale i z przestrog, aby pod

wpywem tych obaw .szlachta nie zerwaa si do jakiego

kroku niebezpiecznego. Postara si, e osobn komend
wyprawiono do abunia, dóbr wojewody Stempkow-
skiego. » Sprawiedliwa zaiste jest rzecz (pisze on do te-

go), eby WPan, który przed 20 laty gromie bunt

chopski, nie by na zemst dzi exponowany. Surowo
jest nakazane mie oko na czerców, wóczgów, wolon-

terów, zwoszczyków i na wasnych nawet popów unic-

kich i chopów naszych, i nie bez tego, e znajd si
podobno tacy, którzy poka si nie bez winy. Ku temu
zalecono grodom, aby eharn extra cadentiam sdziy.

Jednak przy najwikszej ostronoci i surowoci na win-

nych, gdy bd przekonani, zaleca si take: i) aby

nasze wasne wojsko, i dawne i nowe, zachowao si
w cisej karnoci, a nikogo, mianowicie chopów, darmo
swem yciem nie uciao ; 2) iby te podatki, które

Rzplta kazaa, aby szlachta pacia, nie byy walone na
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chopów, aby ich to samo do desperacyi nie prowadzio

;

3) eby te nigdzie nie robiono siipplicium ant jiidi-

ciu7n«. — x\le przy tern wszystkiem Król i o tern radzi

pamita, aby pod pozorem koniecznych rodków obrony,

co jeszcze groniejszego z nienacka nie wyskoczyo.

Branicki i Walewski podnieli na nowo w Warszawie

projekt, by wszystka szlachta wsiada na ko i zawi-
zaa si w konfederacy, w tym celu postanowili wysa
Kurdwanowskiego na Woy. Na szczcie, od nikogo

w stolicy nie doznali zachty. Zgani t myl jednemu
Stackelberg, drugiemu Lucchesini ; Czartoryscy, Sangusz-

kowie i Potoccy owiadczyli im wrcz, e tej konfede-

racyi wcale sobie nie ycz. Co wiksza, Maachowski,
zwykle agodny, kaza im powiedzie, e jedne tylko

zna konfederacy i jej powagi broni bdzie, a aowaby,
gdyby musia lask sw marszakowsk zakrwawi. Po
tak stanowxzem Marszaka owiadczeniu nie miano ju
projektu wprowadza w wykonanie, tem bardziej , e
róne wyw^oywa on domysy i podejrzenia na hetmana
i jego przyjació bardzo niekorzystne ^).

') Oto, co pisze Król w tyme licie do Sternpkowskiego (8 kwie-

tnia) : „Nie mówi ja, ale publiczno tak rezonuje czyli supponuje : Od
czterech miesicy tak. wiele zapowiadano o buncie chopskim, jakoby wa-
nie chciano tego, aby si chopi domylali buntu. Tymczasem przyspie-

szono, nawet przed uformowaniem i nad proporcy etatu, zacig kawa-

leryi narodowej. Jak prdko najmniejsze podobiestwo buntu okae si,

Hetman bdzie si bra do komendy, która bdzie pikna przy tak licznym

ju zoiorze wojska w Ukrainie i na Woyniu. Do tego gdy zrobi si jeszcze

i zczy konfederacyjka, Avtedy z tego wszystkiego zrodzi si zwizek w woj-

sku, który hardo i gronie przemówi do sejmu: damy, a ledwo nie „roz-

kazujemy, aby wadza hetmaska ukrócona septuagesimo sexto, wrócon
zostaa do tego punktu, jak bya in 1775". A e wojsko powikszone zna-

cznie sam kawalery narodow, Hetman po wszystkich sejmikach odtd
bdzie po swojej woli robi posów i deputatów, i bdzie zatem panem

absolutnym caej Polski^ i wolno zniknie. — Takie to rezonowania i prze-

widywania s we wszystkich ustach ! nie ja to do nikogo, ale wszyscy do
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Jak powiedzielimy, posiedzenia sejmowe byy za-

w^ieszone (od 4 do i6 kwietnia), miay wic czas umysy
nieco ocion i doczeka si pewniejszych wiadomoci.
Pierwsza sesya (16 kwietnia), zesza niemal caa na czy-

taniu raportów, indagacyj, listów prywatnych z Woy-
nia. Czytanie trwao pi godzin. Pokazao si, e nic

pewnego dotd nie ma; same tylko poszlaki oparte na

strachu, tu i owdzie pogróki chopów lub ich zeznania

wymuszone biciem. Pomimo to, na wniosek ks. Jabo-
nowskiego, posa woyskiego, stano prawo nakazu-

jce, aby »markietanie, zwoszczyki, filipony obcy, oraz

czercy, których urzdowe raporta o burzenie chopstwa

oskaraj, w cigu dwóch tygodni od daty ogoszenia,

z krajów Rzpltej wynieli si«. Postanowiono take, »eby
cao duchowiestwo dyzunickie, w Polsce bdce, po-

dobnie w cigu dwóch tygodni zaprzysigo wierno
Królowi i Rzpltej w grodzie albo w ziemstwie, i odtd
aby nikogo z monarchów zagranicznych w swoich mo-

dlitwach nie wymieniao, a modlio si tylko za Króla

i Rzplt, pod utrat beneficium i wygnaniem z kraju «.

O ile ta ostatnia uchwaa da si zupenie i w kadym
czasie usprawiedliwi, o tyle pierwsza nosia cech po-

piechu i nierozwagi. Prawda, e markietanów podej-

rzywano powszechnie o ze zamiary, ale jeszcze adnem
dochodzeniem sadowem tego im nie dowiedziono. Sejm,

nakazujc tak gwatowne ich wygnanie, stwierdzi ju
te domysy i da powód do surowych i niesprawiedli-

wych postpków, których niebawem na wielu miejscach

padli ofiar.

Przeniemy si obecnie na Woy, gówne mnie-

manych buntów siedlisko. Tam te postrachy i pod ich

innie mówi«. Wiadomoci powyej opowiedziane wyjlimy z listów Króla

do Debolego (8, ii i 15 kwietnia), z raportów pana de Cache, oraz ze

zbioru Korespondencyi królezvskiej w Muzeum Czartoryskich przechowanej,

vol. 7433; 930 itp.
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Wpywem wydawane prawa krwi trzeba byo zapaci^
o której, azali winn bya, dzi co najmniej wtpi na-

ley, skoro podówczas bardzo wielu ju wtpio. Musimy
wej nieco bliej w szczegóy tego bolesnego woy-
skiego dramatu, który uszed niemal zupenie naszych

historyków uwagi ^). — Czytelnikowi wiadomo, e w dniu

20 lutego, na wniosek Stanisawa Potockiego i dla uni-

knicia pospolitego ruszenia, które partya ietmaska
ogosi chciaa, Stany zawezway komisye prowianckie

czterech województw ukrainnych, aby przedsiwziy
rodki, potrzebne dla zapobieenia chopskim rozruchom.

W moc tej uchway Czacki, expodczaszy kor., zgroma-
dzi ssiednie obywatelstwo do "Wodzimierza i na tern

zebraniu przeprowadzi laudum , e kady posesor 30
dymów ma do miasta powiatowego przystawi jednego
czowieka (obrz. a.) konno, ubranego w mundur woje-

wódzki, a ktoby mia wicej nad 30 dymów, jednego
nadto onierza pieszego, i odda ich pod komend cho-

rego lub najstarszego powiatowego urzdnika. Takowe
laudum Pramowski przeprowadzi w ucku, w komisyi
prowianckiej, której by prezesem

; poczem zaraz ta ko-

misya w porzdkow zmienia si. Zawezwano obywateli,,

aby dostarczali furau i ywnoci dla tej milicyi woje-

^) róda, z których czerpalimy wiadomoci do tego opowiadania,

s bardzo obfite : l ) Protokóy Deputacyi do buntów przez Sejm l'/8g wy-

znaczonej, ?ns, w Muzeum ks. Carto r}'skieh ; 2) Papiery do buntów, ob-

szerna kolekcya teje Deputac}d, 9 voluminów in fol., w teme Muzeum

;

3) Relacya o buntach, czytana na sejmie 1 790, vol. 2, z których drugi za-

wiera wane annexa do historyi Cerkwi schyzmatyckiej w Polsce, z po-

wyszej kolekcyi wyjte; 4) Teodozego Brodowicza, Widok przemocy na

sab niewinno wywartej, Cz. I. II. Lwów 1862, w drukarni Stauropi-

gialnej
; 5) Wiadomoci z Woynia; jestto szereg listów, w kwietniu i maju

1789. z ucka pisanych, opowiadajcych szczegóowo wypadki. Listy te,

nader cenne, znajdyway si w papierach królewskich. Ilekro w cigu
tego opowiadania odwoujemy si na wiadectwo korespondenta z ucka,.

t ostatni kolekcya mamy na myli.
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wódzkiej, która^ skoro do niej przyczya si palestra

ucka^ do 300 uzbrojonych urosa. — Wiadomo o za-

bójstwie niewierkowskiem rzucia, jak dopieroco wspom-
nielimy, popoch na cae w^ojewództwo : wiksza cz
szlachty, z onami i dziemi, na gwat opuszczaa dwory
i chronia si do Dubna i Lucka; inni dalej jeszcze, do

Lublina i za kordon austryacki, uciekali. Im wicej byo
nadjedajcych, tem wicej trwogi ; co chwila nowe za-

powiadano termina, w których chopi mieli powsta
i rze rozpocz. Z dreniem wygldano Wielkiej So-

boty ; mówiono z pewnoci, e podczas rezurekcyi chopi
otocz kocioy i szlacht w pie wytn. Komisya za-

kazaa wszelkich obrzdów wielkotygodniowych po Ko-
cioach

;
gste patrole kryy dniem i noc po ulicach

Lucka, dokoa miasta ustawiono warty, pilnowano szcze-

gólniej przeprawy przez Styr, który i bez tego wyla
szeroko. W niemniejszej trwodze byli ydzi, i oni take
do warty i patrolowania garnli si. Tadeusz Czacki,

przybyy wieo z Warszawy ze swoj chorgwi, ca
noc z Wielkiej Soboty na Niedziel odbywa patrol na-

okoo miasta. Nieprzyjaciel nigdzie nie pokaza si; le-

dzono po lasach vSsiednich, i tam nic nie byo.
Czujc si ubezpieczona tak mocnemi straami, ko-

misya postanowia, dla zastraszenia buntowników, da
przykad surowoci. Najwicej podejrzenia wzbudzali

tnarkietanie, o których nie wtpiono, e s wysacami
moskiewskimi dla uatwienia rzezi. »Umysy tak s po-

trwoone, pisze Szczsny Potocki do Króla, e byle

tnarkietana zobaczono, ju go bior za buntownika (4 kwie-

tnia)«. Naprzód wszystkich, którzy po miastach kupczyli,

^lwiziono; w Lucku odkryto ich dwunastu, towary i pie-

nidze, jakie przy nich znaleziono (70.000 zp.) zabrano.

Nastpnie ogoszono uniwersa, aby kady obywatel

chwyta markietanów po wsiach i zwizanych odstawia

-do miasta.
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Zaczto te i chopów aresztowa i dostawia. Pierw-

szy da przykad Wilczyski, dzierawca wsi Lubcza,

do ks. Woronieckiego nalecej. Chopi tej wsi byli bo-

gaci i czsto na posesora przed dziedzicem skaryli, ztd
nienawi pierwszego, a u chopów po pijanemu odgra-

ania, si. Za te zuchwalstwa przywieziono ich do ucka.
Komisya zadaa od grodu, aby sdzi chopów, jako

o zamiar buntu obwinionych. Sd grodzki domaga si
wiadków w liczbie prawem przepisanej, ale tych nie

mona byo znale. Komisya przeto uznaa si sama
za sd waciwy, i sama, wasn moc, wydaa prawo

:

»e jeeli stawiajcy jakiego delikwenta, dziedzic lub po-

sesor rzetelno swego przeciw niemu oskarenia zaprzy-

sie, po takowem zaprzysieniu, przekonanie za dosta-

teczne uznaneby ma i oskarony kar swego przestpstwa
poniesie*. Tym trybem oskaryciel sam jeden w swojej

osobie, przedstawia wiadków w liczbie prawem zastrze-

onej ; jego oskarenie byo ju dowodem, temsamem i wy-
rokiem ! Powiedzmy jednak na pociech, e nie wszyscy
czonkowie tej komisyi prowianckiej czuli si w prawie

sdzenia w sprawach kryminalnych i uywania tak dra-

koskiej procedury, ale musieli zamilkn pod naciskiem

opinii publicznej, która domagaa si gwatownie najsu-

rowszego rygoru. Strach by wielki, a wiadomo, e nic

bardziej nad strach nie czyni czowieka okrutnym. Skoro
Wilczyski zaprzysig swoje oskarenia, dwóch cho-
pów dnia 8 kwietnia, dwóch drugich lo kwietnia, po-

wieszonych zostao. Nie byo kata do spenienia wyroku,
uyto kominiarza; straceni po 6 do 8 godzin mczyli si
na szubienicy. — Za przykadem ucka poszy inne

miasta, a gdzie komisyj porzdkowych nie byo, tam
magdeburgie doranym sdem egzekwoway. Oto sowa
korespondenta uckiego: » Obywatel przeraony okropn
klsk, któr wie publiczna ju za aktualn rozgosia,
sowo jedno obojtne a czstokro po pijanemu wyrze-
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czone, biorc za skutek zuchwaoci buntowniczej, pro-

wadzi swego poddanego do komisyi i tam zeznanie

swoje zaprzysiga, a komisya na takowe zaprzysienie

kar mierci, albo, co za ask poczytanem by moe,
chost kilkoniedzieln natychmiast feruje « *). Z Kury-

ówki, dóbr kaszt. Pruszyskiej, przystawiono do Dubna
27 delikwentów. Powodem do tego byo, e podocho-

ceni w czasie wit chopi poszli pod oknami swojej

pani zapiewa kolend póno wieczorem. Kasztelanowa

wystraszona kazaa ich za t niespodziank przepdzi ki-

jami. Ztd u chopstwa gniewy i pogróki, »e trzebaby

nat pani sprowadzi syna Gonty «, o którym powszechnie

mówiono, e go w pogotowiu Moskale trzymaj w Cher-

sonie. Jeden z nich, wytrzewiony, doniós do dworu,

e chopi zmawiaj si na zabicie i zrabowanie pani.

Uwiziono ich i odstawiono do Dubna; tam pod pla-

gami zeznali, i to czynili po pijanemu. Byo to dosta-

teczne, by trzech za wyrokiem magdeburgii skaza na

wiertowanie, dziesiciu na szubienic, reszt na srogie

bicia ^).

§. 79.

Indagaeye i egzekucye uckie.

Tymczasem cigniono indagacye z markietanów.

Po wszystkie czasy przebywali oni w Polsce, opatrzeni

w paszporta; opaciwszy co graniczne na komorze^ po

') List z dnia 16 kwietnia.

^) Jak straszne byy te bicia, mona wnie z wyroku komisyi uckiej

na chopów z Lubcza. Zadekretowano, e ludzie ci z ucka a do Lubcza

prowadzeni, w kadej wsi po sto plag wzi maj. Prowadzono ich na

Jarowice, Wyszków, Lipiany, ydyczyn, Kolczyn, Rudni, Royszcza,

Kozin, Rudk do Lubcza ; takim sposobem, w cigu tej podróy, po tysic

sto plag dostao si im z rk eskortujcych milicyantów. C/r. Brodowicz,

Widok przemocy, I, 22.
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caym kraju przedawali swobodnie pótna, chusty, noe
i t. p., a dla bezpieczestwa zawsze do ksiy na noc

zajedali. Dawniej w^ydawao si to rzecz prost, teraz

noclegi te suyy za dowód zmowy. Zaczem poczto
aresztowa proboszczów unickich, u których markietanie

nocowali. "W J.ucku, Dubnie, Krzemiecu, Wodzimierzu
napeniy si wizienia ksimi. Dowiedziaa si Komi-
sy a, e u X. ukajewicza, proboszcza suskiego r. gr.,

nocowa markietan i tam si z jakiem sowem wymówi;
pojecha wic po ksidza czonek komisyi, Aksak. By
ten ksidz, jak wiksza cz ówczesnych proboszczów

unickich na Rusi, bez adnego wyksztacenia, po rusku

ledwo pisa umia i od chopa wyrónia si chyba su-

kni i swym kapaskim charakterem. Przelk si bardzo,

ujrzawszy komisarza, który go na wróek z sob zapra-

sza. Co oni W" cigu podróy z sob mówili, o tem

twierdzi z pewnoci nie mona ; do, e ukajewicz,

stanw^szy przed Komisy, zezna i zaprzysig, e mar-

kietan pewien namawia go do zbuntowania swych pa-

rafian na Polaków; e mu okazywa jakie pismo mo-

skiewskie, którego on przeczyta nie móg, tylko na

podpisie widzia Ekat. .
.

; e upewnia go, e taka jest

w^ola Imperatorowej ; da mu 20 czer. z. i wicej przy-

obieca. Komisya, pochwaliwszy wierno proboszcza,

pucia go wolno. Nie musiao jednak to jego zeznanie

by cile sprawiedliwe, skoro X. Szpendowski, supe-

rior Bazylianów uckich, spotkawszy ukajewicza, wy-

mawia mu, jak móg taki fasz zaprzysidz, a wasny
jego kolator Maniecki nie chcia go wicej widzie

w^ swojej wsi; o czem zawiadomiona Komisya, superiora

Bazylianów natychmiast aresztowaa, a Manieckiego su-

rowo zgromia i kazaa mu X. ukajewicza przyj na-

powrót do parafii ^).

') Popisywano si ' tym ukajewiczem i w Warszawie, dokd go

posano na dowód autentycznoci buntów. Dano mn tame chlubne wia-

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. ^ I
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Prdko wynaleziono owego markietana. Wprawdzie
nasuway si wtpliwoci azali Komisya moe sdzi
obcego poddanego, lecz przemogo zdanie, e odda go
do sdu grodzkiego, który wedle prawa sdzi musia,

byoby to jedno, co go uwolni. Obwiniony zwa si
Wasilko. Stawiony oskarycielowi do oczu najmocniej

twierdzeniom jego zaprzeczy, prócz paszportu adnych
papierów przy sobie nie mia: pomimo to, na mier
skazany. Na trzy dni przed egzekucy przyszed z War-
szawy list marszaka Maachowskiego z mocn dla Ko-
misy! nagan, e wadz sdownicz nieprawnie sobie

przywaszczya, i z poleceniem , aby wszelkie sprawy

kryminalne oddawaa do sdu grodzkiego. Rozkaz ten

uratowa proboszcza unickiego z Rafaówki, na którego

dekret mierci wydany, ani wykonanym, ani nawet od-

czytanym jemu by ju nie móg. Nie uratowa jednak

markietana ! Odbywszy spowied przykadnie przed Ba-

zylianem, jeszcze silniej przeczy, aby kiedykolwiek na-

mawia do buntów; idc na mier powtarza: »Nie-

winny gin«. Powieszony 14 kwietnia.

§. 80.

Stracenie X. Benderoivskie^o.

Po straceniu markietana domagaa si publiczno
i modzie palestrancka, aby dla wikszego na chopów
wraenia, straci którego ksidza. Nadarzya si okazya.

W kwietniu magdeburgia ostrogska skazaa na mier
trzech poddanych Steckiego, starosty owruckiego. Ci,

gdy ju byli prowadzeni na szubienic, zeznali, e X. Ben-

dectwo na pergaminie, medal zoty i 2.000 zp. nagrody. Podobna na-

groda spotkaa X. Hromaczewskiego, dziekana, z innego tytuu, bo „za

krzywdy doznane podczas detencyi". Gazeta Warszawska, 20 czerwca 1789.
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derowski^ proboszcz horodyski podmawia ich do buntu ;

wstrzymano egzekucy. Wprawdzie jeden z nich zezna-

nie swoje odwoa, i tego zaraz powieszono. Tymczasem
nadesza od Komisyi wiadomo, e Stany odjy mag-
deburgiom moc sdzenia sprawbuntowych ; zatem ksidza
wraz z dwoma skazanymi odesano do grodu uckiego.

W inkwizycyi mia on przyzna, e chopów w istocie

do buntu podega, ale e pod t por by trunkiem

zagrzany
; pomimo to, pad wyrok na ucicie mu gowy

(19 maja). Zadano degradacyi od biskupa, rzdzcego
dyecezy uck. By nim X. Lewiski r. gr., koadjutor,

z kleru wieckiego, wychowany na dworze Stanisawa
Augusta, i z tego pow^odu le widziany w wojew^ództwie.

Opierajc si na prawie kocielnem, odpisa sdowi grodz-

kiemu, e niewaciwem jest da degradacyi po de-

krecie; e nalaao wprzódy obwinionego kapana ode-

sa do sdu duchownego ; e w okolicznoci tak nad-

zwyczajnej prosi ju Nuncyusza o instrukcy, a Stany

o zawieszenie egzekucyi. Odpowied ta najgorzej bya
przyjta i pomnoya podejrzenia, które na niego rzu-

cano. Oskarono go, e postpowanie jego jest dwuzna-

czne, e sprzyja chopstwu, e buntowników oszczdza.

Wobec niego i we wasnym jego domu nie wahano si
czyni mu afrontów, jawnie okazywa mu nieufnoci.

Tego za najwicej lkano si, aby Stany nie wstrzy-

may wykonania wyroku; chcc uprzedzi ich decyzy,
zapytano aciskich teologów w ucku, czy mona w tern

zdarzeniu obej si bez degradacyi? Odpowied nie

w^ypada po myli ; z tem wiksz przeto gwatownoci
poczto naciska Biskupa. .Omdziesit przeszo szlachty,

z ks. Kalikstem Poniskim, podczaszym Olizarem i cho-

rym Hulewiczem na czele, wnioso do grodu manifest

na Biskupa, e on zdaje si zbrodni pobaa. Ksi
Poniski zawióz ten akt Biskupowi, przyrzekajc, e
go cofn, jeeli przystpi do degradacyi. Zwleka Le-

31*
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wiski^ póki móg, wygldajc odpowiedzi z Warszawy

;

nakoniec ulegajc naleganiu^ gdy mu chwili spokojnej

nie dawano^ zada aktów sprawy do rozpoznania. Tym-
czasem obywatele pocigali na brzeg miejski wszystkie

promy i czóna, aby przerwa komunikacy z Warszaw,
tak, e nawet poczta musiaa na drugiej stronie rzeki

pozosta. Taka bya niecierpliwo obywateli, e gdyby
Biskup ociga si z degradacy, gotowi byli obej si
bez niej. Przykro wyzna, e ten prawdziwy sza zemsty

i strachu ogarn nadewszystko kobiety, ony obywa-

telskie. One, zazwyczaj skonne do pobaania i do uczu
miosiernych, domagay si z niepojt natarczywoci
stracenia tego biednego ksidza, woay o egzekucy,
chociaby w nocy, gotoway w tym celu pochodnie.

Z paczem i desperacy wyrzekay, e nikt nie dba o ich

bezpieczestwo. »Czegó pacz tej pci nie dokae przy

powszechnem umysów zatrwoeniu !« zapytuje kores-

pondent, z którego niniejsze szczegóy wyjmujemy. Na-

koniec, 25 maja. Biskup dokona obrzdku degradacyi.

Skazany owiadczy, e zna si do nieuszanowania swojej

matki i do czstego pijastwa, ale do buntu ludzi cale

si nie zna, i tak szalonych myli nigdy nie mia. Ju
na placu wyzna, e djak i kowal horodyski mówili mu,

e przyjdzie czas rnicia szlachty, ale nie wie, czy to

artem, czy na prawd mówili: poczem kat ci mu
gow. Posano zaraz do Horodyszcza po djaka i ko-

wala, ale ich Stecki wyda nie chcia, »bo do ju na

jednej powiconej gowie za próne sowa !« — Naza-

jutrz, gdy komunikacy przez Styr otworzono, odebrano

list przez Marszaka sejmowego, z rozkazem wstrzyma-

nia egzekucyi i przystawienia skazanego do Warszawy.
Pisze rzeczony korespondent: »Pospiech jaknajprdszy

ze mierci tego nieszczliwego kapana tak mocno
wszystkich interesowa, e gdyby kto w tym ogólnym
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c

podówczas zapale way si by ów list odda, nie byby
pewnie uszed mciwej obywateli nienawici* ^).

Co si w ucku dziao, to si i w Krzemiecu
powtarzao. Wielu chopów powieszono, trzech ksiy
skazano na mier. Udao si jednak ksidzu Lewi-
skiemu opóni tych ostatnich degradacy, a do chwili,

w której, za staraniem Nuncyusza, z Warszawy otrzy-

mano rozkaz wstrzymania egzekucyi; póniej za, gdy
gorczka przemina, ju o nich nie byo mowy. Jedna-

kowo, inny jeszcze ksidz unicki Teodor Borkow^ski,

proboszcz starosielski, w ucku city zosta.

§. 8i.»

Egzekucye w Dubnie^ Krzemiecu i Wodzimierzu.

Przez trzy miesice: kwiecie, maj i czerwiec, sro-

ya si ta burza na chopów i ksiy unickich ; tylko

markietanie, o ile nie uwizieni, wynieli si za gra-

nic -). Cho wojska na Woyniu byo ju poddostatkiem

dla zapewnienia spokojnoci, nie zmniejsza si strach

:

gromady obwinionych sprowadzano do Dubna, .ucka,

Krzemieca i Wodzimierza. » Oczyszczano ich ozami
(pisze nasz korespondent) z pyu buntowniczego, naj-

') Nuncyusz, zawiadomiony o ciciu ksidza Benderowsldego, zga-

ni Lewiskiemu, e si pokwapi z degradacy. „Skoro prawa kocielne

zgwacono, pisze on, wydajc bez degradacyi wyrok mierci na kapana,

nie godzio si uprawnia go póniejszem orzeczeniem biskupiem, i tern

samem uprzedzon publiczno utwierdza w tym przesdzie, e ducho-

wiestwo naleao do spisku".

') Chciaa Komisya egzekwowa z kolei i innych markietanów, osa-

dzonych w uckiem wizieniu, ale Król to powstrzyma przez Tadeusza

Czackiego, który pracowa usilnie nad uspokojeniem umysów. (List Króla

do Debolego, 29 kwietnia) . . . Wielu jednak markietanó^-zatrzymano w wi-

zieniu; we dwa lata póniej w poowie 179 1 roku. Buhakow domaga
si ich wypuszczenia.
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czciej niewinnie; ciko wyobrazi sobie te wszystkie

nad poddastwem zncania si i tylko pragn naley,

aby takie postpowanie nie przywiodo chopów do osta-

tecznej rozpaczy. Ale choby i to nie nastpio, wielka

zawsze dla prowincyi wypadnie ztd ruina. Dziedzic,

uciekszy do miasta, nie moe doglda swego gospo-

darstwa, a chop nie dba o pody swojej roli, widzc,
e wraz z yciem lada chwila mu je wydr«. Wojewoda
Stempkowski pisze do Króla: »0d samego Wodzimie-
rza, po wszystkich miasteczkach i wsiach szubienic peno
i rónego narzdzia. I u mnie jest pilno, ale bez ha-

asów, szubienic nie stawiam, bo gdy si oka winni,

to dosy czasu, a tym sposobem jeden lud si trwoy,
a drugich prawie ucz, b*y desperacya szerzya rozruch

wszczty« ^). Za sowo nieostrone, lub przy kieliszku

kiedy powiedziane, osadzano ksiy unickich w wi-
zieniu; czsto wiksza ufno, przez chopów okazywana,

bya dostatecznym tytuem do aresztowania i indagacyj

proboszcza; w jednej wsi ksidz ekonoma, w drugiej

ekonom ksidza ze strachu oskara. Kade doniesienie

przyjmowane byo skwapliwie, owszem za dowód gorli-

woci obywatelskiej poczytywane, a choby si okazao
faszywe, nikt tego póniej nie dochodzi. Korzystali

z takich donosów bezkarnoci ludzie bez czci i sumie-

nia; hultaje najedali parochów unickich, grozili de-

nuncyacy, dopóki ksidz wylkniony nie opaci si
ostatnim groszem, jaki posiada. Nie spotkalimy ladu,

aby za te rozboje i w^yudzenia by kto do odpowie-

dzialnoci pocignity ; strach przed rzezi i buntami

pokrywa, usprawiedliwia wszystko.

') List 13 kwietnia. Wojewoda przypuszcza, e prócz poskromienia

buntów, inny musi by zamiar; i dlatego pomimo surowych przykazów

komisyi porzdkowej woyskiej on nie kaza z dóbr swoich przystawia

do niej milicyantów.
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Przykro te rzeczy opowiada, a jednak wiedzie je

trzeba, choby dlatego, aby zrozumie póniejsze wy-

padki. Odtd chop ruski na Woyniu sta si jeszcze

zawzitszym rzdów polskich nieprzyjacielem ; w czasie

kampanii 1792 roku ks. Józef skary si ustawicznie,

e nie moe znale adnego chopa, któryby mu o ru-

chach armii nieprzyjacielskiej donosi; kiedy przeciwnie

wszystko, co si w wojsku polskiem dziao, byo do-

kadnie Aloskwie wiadome; przychodzio do tego, e
musiano a z Warszawy sprowadza ludzi do ledzenia

obrotów rosyjskich. Odtd te i ksidz unicki na Wo-
yniu, który i dawniej nie by w wierze umocniony,

straci do reszty przywizanie do Kocioa, i wiadomo,
e do byo póniej jednego ukazu Katarzyny, aby
Unia na Rusi niemal od razu znikna ^).

§. 82.

Szczsny Potocki chroni Ukrain od sro^oci komisyj porzd-
kowych. — ródem popochów Warszawa.

Z dziejów Ukrainy wiadomo, e wszystkie bunty

chopskie, które w tej prowincyi wybuchay, zaczynay
si zawsze od wschodu, nad Dnieprem, i dopiero na-

stpnie zachodnie województwa od nich si zapalay.

') Nie dla usprawiedliwienia, bo tego, co si wówczas na Woyniu
dziao, usprawiedliwi nie mona, ale dla historycznego objanienia przy-

toczy wypada, e i gdzieindziej zdarzay si w tej epoce podobne nad-

uycia. W Siedmiogrodzie 1784 r., czci skutkiem ucisku szlachty ma-

gyarskiej, czci wskutek zbyt pospiesznych reform Józela II, chopi wo-

oscy podnieli bunt przeciw wacicielom. Niejaki Horjok, udajc e dziaa

z rozkazu Cesarza, stan na czele buntu i wielu wacicieli pado ofiar.

Wadze miejscowe upowaniy szlacht magyarsk, by wraz z swemi haj-

dukami uzbroia si dla bezpieczestwa od wasnych poddanych. Uwi-
ziono 37 chopów, którym bez adnego sdu cito gowy, jednego dnia.

-Arneth. Corespondance de Joseph II et de Leopold II. I. 242.
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Ju ta jedna uwaga powinna bya Woynianów prze-

kona^ e ich trwogi co najmniej s przedwczesne, skoro

w kijowskiem i bracawskiem aden goniejszy wypadek
spokoju publicznego nie zamiesza. Na wiadomo ó mor-

derstwie niewierkowskiem szlachta bracawska, zebrana

w Winnicy, postanowia czuwa szczególniej nad ma-

emi wioskami i odlegemi futorami, zakaza kowalom
nocnej roboty, uzbroi chopów i kozaków horodniczych,

ale na tem si skoczyo. Bo cho i tam zastraszajcych

pogosek nie brako, jednak do utworzenia milicyi i do

gromadnych aresztowa nie przyszo. Ubezpieczaa bli-

sko komend polskich, w^zdu granicy rozstawionych,

a dodajmy take czujno Szczsnego Potockiego. Na-

lega on, aby komisye tem si przedewszystkiem zajy,
iby wykaza bezzasadno pogosek o buncie ; tem naj-

lepiej do uspokojenia kraju przyo si. »Te pogoski,

pisa, s prawdziwem nieszczciem, wywouj podejrzli-

woci i barbarzyskie z ludem obchodzenie si, otwie-

raj pole do oskare, w których zawi i nienawi
(a czasem chciwo niepoledni graj rol, tak dobrze

w wyszych, jak niszych klasach). « Prosi Króla i mar-

szaka o wejrzenie w to, co si na Woyniu dzieje.

Trzeba uprzedzi wybuchy dozorem, a nie szuka wino-

wajców, przez wyznania najczciej biciem wymuszone.

»Jad na Woy (pisze do Króla z Winnicy, 21 kwie-

tnia) szuka strachów, któremi przeraono tamtejszych

obywateli. I w tem województwie byoby tosamo, gdy-

bym nie by radzi, aby si przypatrze chcieli strachowi

pierwej, zanim si go ba bd; a tak, gdy przedsi-

wzili z roztropnoci doziera obawy,- ujrzeli, e ich cie
wasny straszy «. — »Buntownicy nikogo nie zarnli
(donosi on St. Potockiemu), ale bunty, a bardziej atwo-
wierno i prawdziwe jakie omamienie publiczne, któ-

rego nawet prawami uwieczniona jest pami, znudziy

mnie nieskoczenie. Nie mog* mówi, abym by w naj-
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mniejszem niebezpieczestwie, ale wród strachu nieroz-

sdnego « ^). Nie majc siy, by zaradzi zemu, które

w ssiedniem widzia województwie, zoy komend
ukrainn (23 kwietnia). Moe te do tego przyczynia

si obraona mio wasna, e Woy zamylano odda
innemu dowódzcy, któryby lepiej do panujcego wów-
czas mniemania przypada. Jednakowo na usilne i wie-

lokrotne dania Króla, Szczsny pozosta przy swoim

-urzdzie, warujc sobie tylko, e pod jesie bdzie móg,
za duszym urlopem, wyjecha do Woch dla porato-

wania zdrowia.

O ile dzisiaj, w odledoci blisko stu lat, sdzi
mona, zdaje si, e Szczsny Potocki trzewo i roz-

tropnie stan rzeczy ukrainnych ocenia. Od pocztku do

koca utrzymywa, e zmowy buntowniczej niema, cho
mog by pojedyncze, nic nie znaczce wybryki ; nie

wierzy, by Moskwa do buntów podegaa, lecz ostrze-

ga, e bunt bdzie i straszny, jeeli z Moskw za-

drzemy. Jego to dziaem, rzec mona, e Kijowskie

i Bracawskie nie splamio si, jak Woy, krwi nie-

winn. Historya powinna uzna i uczci t niepole-

dni zasug; do zego trzeba bdzie o nim póniej

powiedzie ! . . . W Warszawie wyraenie egzekucyj wo-

yskich byo rozmaite. Król i Maachowski starali si
zapobiega zbyt krzyczcym naduyciom. »Marszaek

ubolewa (sowa s Stanisawa Augusta), e tak wiele

(na Woyniu) dzieje si po sdach grodzkich nieprzy-

zwoitoci, ztd e za kadem oskareniem bij i siek

rózgami kadego prawie obwinionego, z których ci, co

si nie przyznaj, cierpi mczestwo, czsto niewinnie,

a midzy tymi, którzy z bólu si przyznaj, jest zapewne

wielu bez winy, a jednak id na mier. Taka proce-

dura przeciwna jest prawu, które u nas tortury skaso-

') List 25 kwietnia.
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wao^ i ta rzecz nie mao drczy dusz moj«. Stanisaw
August, cio przez czas duszy podejrzywa tych, co

szerzyli pogoski o buntach, w kocu uleg przewaa-
jcemu mniemaniu. W istocie nie atwo byo od niego

obroni si, zwaszcza w stolicy. Raz po raz przycho-

dziy raporta, e spisek odkryty; pomnaay trwog
uciekajce rodziny, które we wasnych i cudzych oczach

usprawiedliwi chciay swój popoch. Donoszono o ko-

zakach, raz jednym, potem drugim, i ich schwytano

z grubemi pienidzmi, i e je chopom rozdawali ; a cho-

cia gdy ich sprowadzono do Warszawy, wszelkie ga-

danie o nich ucicho, có po tem, kiedy jawiy si za

to nowe, jeszcze groniejsze wiadomoci! Zapewniano,

e Moskwa dwa tysice powózek z broni dla chopstwa
wprowadzia do kraju ; nikt tej broni nie widzia, wszyscy

si jej bali. Przypomniano, e Branicki od szeciu mie-

sicy zapowiada bunty ; mówiono, e ona jego wszystkie

sprzty kosztowniejsze przewioza z Biaocerkwi do Lu-

bomli : ztd wniosek, e oboje byli ostrzeeni od Po-

temkina, który ca t niecn robot kierowa. Powta-

rzano sowa, które Potemkin mia kiedy wyrzec: »Dam
ja im do roboty, zanim oni sw kawalery sformuj; ja

Polaków samymi popami zawojuj «. Uwierzono wtedy^

e markietanie, czerncy i parafialni popi s wszyscy

w zmowie midzy sob, a pod rozkazami Ksicia; nie

wtpiono, e na spowiedziach popi namawiaj do rzezi;

e po cerkwiach, przy drzwiach zamknitych, od chop-

stwa odbieraj przysig. Straszono popami dyzunickimi,

a unickich tracono lub ich mczono w wizieniach! —
W pocztkach maja powtarzaa si uparcie pogoska, e
Moskale ze znacznem wojskiem wkraczaj do Rzpltej.

Bya to jedna z tych kolejno rozpuszczanych wieci,

które cho okazyway si bez podstawy, niemniej prze-

cie sprawiay zawsze wraenie; zatrwoya ona najmo-

cniej Maachow^skiego. »Dugom nie wierzy buntom
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(rzek on do Króla) a jednak teraz wierzy im musz,
po tylu poznakach. Dugom wierzy nie chcia, aby

Moskwa zamierzaa co gwatem z nami poczyna, ale

i temu zaczynam wierzy « *). Zaprzecza temu Stanisaw

August, lubo sam nie by wolny od niepokoju. Kiedy
Stackelberg, dowiedziawszy si o straceniu markietana

w ucku, owiadczy, e poda not skarc do Sejmu,

»bo taka nota w obecnem umysów usposobieniu by-

aby wzita za dowód, e bunt chopski by w samej

rzeczy przez Rosy poduszczany«. »Mno si oznaki

(pisze on do Debolego), a nawet, rzec mona, dow^ody,

e bya zmowa poruszenia naszego chopstwa od Po-

dola do Sucka. Rzecz pewna, e w rónych miejscach

rozdawano po dwa, cztery, a do dziesiciu tysicy zo-

tych, na wzburzenie chopów i poddastwa. Nie obwi-

niaj o to Imperatorowej, ale tern bardziej za to osoby

niej stojce « '^). Ksiciu de Nassau, który wraca do Pe-

tersburga, opowiada Król, w zamiarze, aby jego sowa
byy powtórzone Katarzynie, »e trudno ju wtpi, i
bunt chopski by u nas szczwany od kogo z Moskwy.
Z listów, z konfessat, a najbardziej z pienidzy rozda-

wanych pokazuje si, i byli ludzie, co mieli przywa-
vszczy sobie imi Imperatorowej i jakoby z jej rozkazu

podmawiali chopstwo do rzezi ; e nadto mno si od-

gosy, i wojsko moskiewskie, w okoo granic ju sto-

jce, ma niebawem wej do Polski, od Kijowa a do
Bohopola. e gdyby, strze Boe, miao si stwierdzi

wkroczenie tego wojska do nas, naturalnie musiaby
naród si ratowa, jakby tylko móg, i szuka pomocy,
gdzieby tylko chciano mu j da ; i e w takim razie

i ja, mimo wszelk moje dla Imperatorowej przychyl-

no, od narodu mojego odpisabym si nie móg«.

') List Króla do Debolego, 2 maja.

') List z 6 maja.
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W tym samym czasie poleci on Debolemu stara si,

»aby Imperatorowa jakim aktem publicznym daa po-

zna Polakom, e si brzydzi tak polityk, któraby d-
ya do podszczuwania chopskiego w Polsce, i e ow-

szem podegaczy chtnie zostawuje karze, któraby ich

w Polsce spotka moga «. »Wiem ja, dodaje Król, e
to nie atwe bdzie do wyrobienia, ale jest koniecznie

potrzebne, jeeli jest szczera ch odwrócenia ostate-

cznoci (6 maja)«. Mniemanie o udziale Moskwy w za-

mierzonej rzezi tak si upowszechnio, e wszyscy mi-

nistrowie z M^arszawy i z Petersburga donosili o nim
swoim rzdom. Nawet Osterman nie mia odrzuci bez-

warunkowo powyszego dania królewskiego i z pe-

wnem zakopotaniem przyznawa Debolemu, e »konne-

ksye ks. Potemkina wicej interesom szkodz nili po-

magaj* ^).

W samej Warszawie rozdzielona bya pod tym
wzgldem opinia. Stanisaw Potocki donosi Szczsnemu,
e ludzie dziel si na trzy klasy: »i^ na chccych buntu,

2^ na lepo zapalonych za buntami, 3^ na niewiedzcych

co mówi na tak liczne dowody, midzy któremi zdaj
si by takie, co przynajmniej wielk niech chopów
jasno wykazuj«. »Onegdaj na obiedzie ja (z trzeciej

klasy), mówic do posa, nalecego do drugiej, miaem
niejakie refleksye podawa wzgldem nie tak bardzo

wielkiego niebezpieczestwa buntów i wzgldem sod-

kich sposobów do ich umierzania: »Kto nie wierzy

buntom, odpowiedzia mi, chyba sam do nich naley

:

a co do ich wstrzymania, któ mi inaczej powie, jak,

') Raporta Debolego, 8 i 18 maja. W póniejszym licie (10 czerwca),

Król pisze: „Wzgldem buntu moje dotychczasowe kombinacye na to je-

dynie wychodz, e Branicki chcia tylko, aby wierzono, i ten bunt exi-

stit, aby dorwa si do komendy. I e spodziewa si, i Potemkin pod-

pali ten bunt do realnej egzystencyi. Dotychczas ja nic nie wiem dowo-

dnego*.



ródem popochów Warszawa. g^

e lepiej, by stu niewinnych zgino, ni gdyby jeden

winny mia uciec od kary« ^). Jak Warszaw waciwie
dopiero Woy zatrwoy, tak na odwrót z Warszawy
rozchodziy si po caym kraju alarmy ; owszem, powie- '^

dzie trzeba, e wtedy dopiero uwierzono w rzeczywi-

sto buntów, gdy Sejm to mniemanie swemi postano-

wieniami zatwierdzi. »Junactwa sejmowe (pisze spócze-

sriy) nieskoczenie wzburzaj kraj ; trudno wypowiedzie^

jak województwa s zaniepokojone*. Pani Niemcewi-

czowa pisaa do swego syna z Brzecia litewskiego

:

»Donosz wci z Warszawy, e chopi maj tu nas

rzn. Dla Boga, synu, przybywaj na moje obron !«

Inny korespondent pisze w maju z Warszawy: »Uprzy-

krzyo si sucha i gada o buntach
;
przecie ucichli

przez odjazd za granic ksinej Jeneraowej. Wyjechaa
te ks. de Nassau do Petersburga, hetmanowa Ogiska
do Siedlec; zostaa tylko ksina Sapieyna, wojewo-

dzicowa« ^). Byy te pogoski najwicej rozsiewane przez

kobiety. W ich salonach zbierao si to wszystko, co

byo najwyszego w Warszawie, i swoi i obcy; a co si
w tych salonach mówio, to si wnet odbijao na Sej-

mie, powtarzao po caej stolicy, to si znalazo nieba-

wem w listach i depeszach krajowych i obcych kores-

pondentów. — Bez wtpienia, niewiasty, o których tu

mowa, kochay Polsk gorco, suyy jej z zapaem,,

namitnie, po swojemu, mniemajc, e najlepiej utrafi,

kiedy naród przestraszony rzezi jakoby przez Moskw-
przygotowan, oddadz w rce — Króla pruskiego ! Bez

wtpienia, czyniy to w dobrej wierze, a przynajmniej

z jakich patryotycznych pobudek; nie zdejmuje to je-

dnak z nich odpowiedzialnoci za fatalne i krwawe skutki

') Cytowane u Kraszewskiego : Polska w czasie trzech rozbiorów^

Pozna, 1874, II, 155.

^) U Kraszewskiego, tame. II, 156.
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tych popochów, które rozsiay, i pokazuje raz jeszcze, jak

ile jest narodowi, który dozwala, aby kobiety kieroway
jego polityk i bawiy si w agitacye polityczne...

§.83.

Warunki^ pod któremi Rzplta zezwala na przemarsze oddziaów
rosyjskich.

Wrómy do Sejmu. Czytelnik przypomni sobie, e
na kilka dni przed witami, Deputacya zagraniczna

owiadczya Ambasadorowi rosyjskiemu, e jeeli zada
paszportów dla stray magazynów i dla rekrutów, mona
spodziewa si, i Sejm na to przyzwoli. By to pierwszy

krok do zgodnego zaatwienia tej dranicej sprawy.

Dnia 6 kwietnia, Stackelberg dorczy deputacyi not,

w której ualajc si na zatrzymanie u granic polskich

oddziau rosyjskiego z jecami tureckimi, wbrew przy-

jani i dobremu ssiedztwu, jakie midzy dwoma pa-
stwami istniej «, proponuje zarazem tymczasowy ukad
w celu, aeby transporta rosyjskie (rekrutów, ywnoci
i amunicyi), bez zatrzymania si w kraju polskim i drog
stale oznaczon, mogy by przeze przepuszczane.

I w formie, i w daniach byo to ju znaczne ze strony

Rosyi ustpstwo i suszn z tego powodu robi uwag
pismo spóczesne (Gazette de LeydeJ, e gdyby Stackel-

berg zawsze by takim tonem do Polaków przemawia,
inneby wzgldem niego panowao usposobienie w War-
szawie. Na nieszczcie trwogi woyskie i tej noty

ugodliwej skutek zepsuy. Przedstawiona Izbie (i6 kwie-

tnia) na tem samem posiedzeniu, na którem przez pi
godzin czytano raporta o czercach i markietanach ro-

syjskich, nota Stackelberga suchana bya z najwysz
nieufnoci i niechci; zdawao si wielom, e w chwili,

^dy umysy na Ukrainie s tak wzburzone, Rzplta nie

moe upow^ani wojsk rosyjskich do przemarszów. Przez



Warunki przemarszu wojsk rosyjskich. ^C^

trzy dni toczyy si nad tym przedmiotem narady. Za-

palecy, jak Sapieha, Suchodolski i Mierzejewski, do-

magali si nietylko, eby wprost odmówi, ale iby po-

nowi danie cakowitej ewakuacyi. Napróno Ignacy

Potocki i Marsziiek Maachowski hamowali ich zapd;
musia Król, zabiegajc zerwaniu z Rosy przemawia
za tem, aby nota rosyjska komunikow^ana bya Dworowi
berliskiemu, i Stackelberg czu si wielce zadowolony,

i Izba na tem przestaa (21 kwietnia). »Dziwujesz si
WPan (pisze Stanisaw August do Debolego), e gdy
ja, Maachowscy i Potoccy, jestemy zgodni w tej myli,

e odwraca nam trzeba otwarte i ostatnie zerwanie

z Moskw, jak to by moe, eby nad nami w^szystkimi

przemagaa opozycya jednego Sapiehy i kilku jego ad-

herentów? Zaiste, kto tu nie jest obecnym, wyobrazi

sobie tego nie moe. Ale tak mocno w^droono od samego

pocztku Sejmu w umysy antypaty i dyfidency przeciw

Moskwie, tak pilnie i zrcznie umie Sapieha stroi kad
najmniejsz okoliczno lub wdadomo na jej ohyd, tak

starannie kradnie przed wiadomoci Sejmu kad tak
rzecz, któraby moga osadza umysy wzgldem niej, e
nie inaczej, tylko z najwiksz trudnoci i prawdziwie

z bojani ktokolwiek odwaa si cho sówko jej favore

w Stanach powiedzie ; tak dalece, e marszaek Potocki,

gdy czyta na sesyi, 20 kwietnia, swoj mow, tak stu-

diose skomponowan i tak ostronie i moderate napi-

san, to mu widocznie papier lata w drcej rce« *).

Razem z not Stackelberga, wzgldem której Stany

chciay zasign zdania Króla pruskiego, Deputacya

posaa do Berlina dugi szereg (przeszo 70) rozmaitych

doniesie z Woynia i Ukrainy, majcych na celu wy-

kaza niebezpieczestwo buntów w tamtych stronach

i udzia Moskwy w knowaniach chopskich. Ta ostatnia

^) List 6 maja.
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komunikacya nie dopia celu. Gabinet berliski, wczy-

tawszy si w dokumenta, uzna je za przesadne albo

faszywe ^). W odpowiedzi urzdowej^ przesanej Stanom
(30 kwietnia), Dwór berliski wyrazi mniemanie, e
Rzplta buntom ciopskim bez wtpienia sama podoa^
a co do przechodu wojsk radzi, »iby Stany, zaufawszy

wzniosy uczuciom Imperatorowej, prosiy j, aby przez

wzgld na Turków, na ogodzenie kraju i na ze uspo-

sobienie ludnoci wiejskiej, wojska rosyjskie obchodziy
granice Rzpltej ; w razie za koniecznej potrzeby prze-

marszu przez Polsk, aeby Imperatorowa wysyaa swe
wojska maemi oddziaami, wczenie czynic o to re-

kwizycye, aeby takowe oddziay miay przy sobie komi-

sarzy polskich«. Dodaje nota, e gdy Król pruski dowie

si, w jaki sposób Stany uyj jego rady, wtedy stosowne

instrukcye przele ministrowi swemu do Petersburga.

Deputacya postanowia uoy sw odpowied dla

Rosyi stosownie do rad pruskich, a dla cilejszego

z Dworem pruskim porozumienia, zapragna urzdowej
z Lucchesinim konferencyi. Zaproszono do niej, na -
danie tego ostatniego, ministra angielskiego Haylesa.

Zapytywa Sapieha, czy w razie, gdyby Stany nie przy-

jy w^arunków, jakie Prusy doradzaj, i gdyby z po-

wodu przemarszu wojsk lub innej okazyi przyszo do

starcia z Moskw, — Rzplta mogaby liczy na pomoc
zbrojn mocarstw? Odpowiedzia Hayles: »Jeeli WPa-
nowie nie bdziecie suchali naszej rady i bdziecie sami

szukali sposobów zakwaszenia z Moskw a do otwartej

nieprzyjani, bdcie pewni, e w takim razie adnego
od nas nie bdziecie mieli sukursu«. I Lucchesini do-

dawa, cho nieco agodniej, e wypada szuka porozu-

mienia z Moskw; e gdyby ona, przyjwszy warunki,

póniej ich nie dotrzymaa, dopiero wtedy Król pruski

^) Gazette de Leyde, 27 maja 1789.
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czuby si obowizany stan przy Rzpltej. Po takich

odpowiedziach, Sapieha ostyg w zapale i wszystkie

punkta noty pruskiej przyjto. Próbowano z tej okazyi

zawiza rozmow o przypuszczeniu Rzpltej do zwizku
potrójnego St. Loo, atoli Lucchesini wywin si ogól-

nikami, mówic, e Rzplta powinna zaufa jego mo-
narsze, który atwiej oceni jest w stanie, kiedy nadej-

dzie czas na wykonanie tak zbawiennego zamysu.
W nocie, któr Deputacya zagraniczna z rozkazu

Stanów przesaa Debolemu dla wrczenia jej w Pe-

tersburgu, oznaczono bardzo szczegóowo warunki, pod
któremi Rzplta zezwala na przemarsze oddziaów rosyj-

skich. "Wojsko Imperatorowej nie miao nigdy przecho-

dzi w oddziaach liczniejszych nad 500 ludzi, tak jednak,

e gdy jeden granic polsk przekroczy, drugi nie wej-

dzie za nim, a pierwszy ziemi polsk opuci. Komisya
wojskowa miaa dla nich wyznacza drog i dodawa
komisarza wraz z eskort polsk; magazyny rosyjskie

miay by zamienione w skady ywnoci, rówmie pod
stra komisarza i odpowiednego pocztu onierzy pol-

skich, wszystko za na wzór, jak to si dziao w pa-
stwach niemieckich.

§. 84.

Ks. Kannitz nakania Rosy do ustpstwa. — Imperatorowa

cofa swe wojska i magazyny.

Zanim te w^arunki doszy Debolego, w Petersburgu

zasza niespodziewana odmiana. Nawyka do rozkazy-

wania w Polsce, jakby w swojej prowincyi, Katarzyna

niecierpliwie znosia przeszkody, które u granic polskich

komisya wojskowa jej armii stawiaa; jeszcze bardziej

draniy j mowy- i uchway sejmowe, które rzucay na
ni podejrzenie, jakoby bunt chopski od niej bra po-

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. ^2
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cztek; tylko konieczny na Króla pruskiego wzg-ld
zmusza jej hardy i mciwy umys do pewnej powci-
gliwoci. Spokojniejszy od niej Osterman^ chocia na
konferencyach z Debolim wicej sucha zazwyczaj, nili

mówi; jednak od czasu do czasu ostrzega, by struny,

ju wypronej, mocniej nie nata. »Póki trwa wojna

z Turcy, rzek on, my bez przemarszów przez Polsk
obej si nie moemy; zaprzecza nam tego, jedno jest

co powiedzie, bymy wojny z Turkami nie toczyli«.

Prosi Deboli, w imieniu Króla, o cierpliwo. »Albo
ja kiedy, rzecze Podkanclerzy, pokazaem wam z wol?
Boicie si Króla pruskiego, zczcie si z nami, a b-
dzie on was si obawia. Ale jeeli zerwiecie z nami,

bdcie pewni, e si pokae drugi tom — podziau
Polski «. — Niekiedy i Osterman traci sw niemieck
flegm. W kwietniu pocza Rosya wywozi magazyny
z Polski, atoli na komorach granicznych zadano od

nich opaty; byo to przeciwne powszechnemu zwycza-

jowi; magazyny wojskowe jako wasno moaarsza, nie

ulegay granicznym com. Odezwa si Deboli: »Musi

by w tem jaka pomyka, trzebaby si znie z Jene-

raem artyleryi«. — »Wanie te Jenera artyleryi (rze-

cze Osterman) odpowiedzia Rumiancowi, e ma rozkaz

dostarczy komornym siy zbrojnej dla poboru ca!«

Na takie zagadnienie zabrako Debolemu wymówki, wic
po dawnemu skada wszystko na Lucchesiniego, do-

dajc, e pomimo to Król pruski nas nie oszuka i do

zerwania z Rosy nie wcignie. »Co WPan nazywasz

zerwaniem, zawoa z cierpkoci Osterman. Kiedy nam
ze wszech stron przeszkody czyni bdziecie, jak si
teraz dzieje, nawet w wywiezieniu magazynów, których

u siebie cierpie nie chcecie, to atwo przyj moe do

jakiego wypadku, którego ani my nie yczymy, ani

wy nie chcecie«. — »Na to ju nic nie odpowiedziaem
(pisze Deboli), alem sobie pomyla, e w takiem zamie-



Kaunitz doradza Rosyi ustpstwo. ^gg

szaniu, jakie u nas panuje, chyba sam Pan Bóg te tru-

dnoci rozwie. Bo na magazyny zezwala, a co od

nich wybiera, kto do tego da rozkazy a mnie nawet

zostawi bez informacyi, to s komplikacye, których ja

zrozumie nie mog« ^).

ledzi uwanie przebiegu tej sprawy ks. Kaunitz.

W marcu przesa on Cobentzlowi przejt depesz Hertz-

berga do Dietza, posa pruskiego w Stambule. W niej

minister pruski zachca najmocniej W. Wezyra, by po-

spieszy uprztn si z armi Rumiancowa, która wicej

nad 20.000 obecnie nie liczy; poczem dodaje: »Co do

nas, zrobimy wszystko, co okolicznoci pozwol; ale

znasz dobrze Europ, by zrozumie, e nie moemy
wkroczy do Czech, do Polski i do Rosyi w ten sposób,

jak to Turcy z wydaniem wojny, zrobili. Trzeba aby, Dwory
cesarskie day nam powód do wojny, a mam nadziej,

e go znajdziemy w Polsce. Rzplta domagaa si inter-

w^encyi Króla w sprawie ewakuacyi wojsk rosyjskich.

W cigu lipca bdziemy do boju gotowi... « Do tej de-

peszy dopisuje Kanclerz austryacki te sowa: »Jest rze-

cz najwyszej wagi, przeszkodzi tym niebezpiecznym

zamiarom, i dlatego naley nietylko najyczliwiej odpo-

wiedzie na polskie dania, ale zrobi wszystko, co

mona, dla ich zaspokojenia*-). — We dwa dni pó-

niej tesame rady, w sposób naglcy, ks. Kaunitz

przesya przez pana de Cache Stackelbergowi. Dwór
pruski liczy na to, e Rosya polskie dania odrzuci,

i w tym to celu doradza on w Warszawie umiarkowa-

') Raport do Króla, 15 maja. W nocie, któr Osterman w tym

przedmiocie posa Stackelbergowi, powouje si, prócz zwyczajów prawa

publicznego, na traktat z roku 1775 (§. V. Aktu osobnego), wzbraniajcy

obu pastwom nakadania nowych ce, które przy ich wymianie handlowej

dotd nie istniay, a przytem na ukaz z 1782 r. do komor rosyjskich wy-

dany, który wszystkie produkta surowe dozwala wprowadza z Polski do

Rosyi bez adnej opaty.

^) Depesza do Cobentzla, 23 marca.

32*
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nie, aby odpowiedzialno tej odmowy zoy na gabinet

petersburgski. Kiedy Stackelberg w nocie swojej, z dnia

6 kwietnia, o której dopieroco mówilimy, wyrazi ch
zawarcia zgodnego z Rzplt ukadu, pochwali go za t
roztropno Kanclerz austryacki. Wedug niego, zmie-

niona taktyka Dworu pruskiego w Warszawie, nie ma
innego celu, jak tylko zyska czas, aby ukady z Lon-

dynem i Stambuem doszy do dojrzaoci, a zarazem
upi Dwory cesarskie do chwili, w której gabinet ber-

liski bdzie móg zrzuci przybic. Otó spokój i roz-

tropna ulego gabinetu petersburgskiego najlepiej ku
temu posu, iby Dw^ór pruski w swoich sidach sam
si zamota; bo z jednej strony znikn powody drali-

woci midzy Rosy a Polsk ; a z drugiej, Rzplta dwi-
gnwszy sw armi i finanse, nabierze pewnej trwaoci,
która nikomu bardziej na szkod nie wyjdzie, jak sa-

myme Prusom ^).

Podobnie, jak si to stao po zniesieniu Rady Nie-

ustajcej, tak i w tym wypadku, przezorne Rady Kau-
nitza nie przebrzmiay bez echa w Petersburgu. Impe-

ratorowa zawiadomiona o warunkach, które Rzplta chce

postawi dla jej wojsk i magazynów za namow prusk,
zdecydowaa nie czeka na nie i z nich nie korzysta.

Wydaa rozkaz, aby wszystkie magazyny z polskiej Ukra-

iny bezwocznie w^yprowadzi, i aby odtd transporta'

bd ludzi, bd amunicyi, okray terytoryum Rzpltej.

»Bdzie to ogromny wydatek, pisze Cobentzl; przyczyni

niezmiernie wiele trudu, gdy ludzi i wozy przyjdzie ci-

gn przez pustynie Bessarabii, ale Królowi pruskiemu

odejmie si przez to wszelki powód do interwencyi

i zerwania« '^). Dnia 30 maja przyszed do Warszawy
kuryer ks. Potemkina z t decyzy Imperatorowej

;

') Depesza do de Cach, 25 kwietnia.

*) Depesza z dnia 28 maja.
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i O niej Stackelberg zawiadomi Stany such i zimn
not, wyraajc przytem nadziej, e Rzplta nie bdzie
robia trudnoci przy wywiezieniu pozostaych magazy-

nów. — Deklaracya Katarzyny sprawia róne wraenia.

Mówic o niej do pana de Cache, Stackelberg odezwa
si z kwasem, e j w czci przypisa trzeba wpywom
ks. Kaunitza. — Król pruski, który si jej wcale nie

spodziewa, i któremu ona pomieszaa szyki, obawia
si, by Rosya nie odzyskaa przez ni swego wpywu
w Polsce, i poleci Lucchesiniemu przypomnie w War-
szawie, e jego to staraniom i wydatkom zawdziczaj
Polacy to wane ustpstwo Rosyi ; e aby je wymusi,
Król pruski utrzymywa na granicy polskiej korpus Use-

(ioma, co go kosztowao pó miliona talarów, a Rzplt
ani grosza. — W Sejmie przyjto t wiadomo do
obojtnie: niektórzy jakby z niesmakiem, e powód za-

wsze gotowy do gniewów na Rosy, odtd ustaje ; dru-

dzy z zamiarem uroczystego Królowi pruskiemu podzi-

kowania za t przyjacielsk usug. Biskup Rybiski
pospieszy ogosi bezimienne pisemko, aby pobudzi
województwa do wdzicznoci dla Króla pruskiego. Jeden

tylko Stanisaw August nie móg si obroni na t wia-

domo od zowieszczego przeczucia. Trzeba wiedzie,

pisze on, czyli )>za t deklaracya, a potem za pomylno-
ciami wojennemi przeciw Turkom i Szwedom, nie na-

stpi kiedy sroga zemsta. ..« '). Nie byo prónem to

przeczucie. Za deklamacye Sapiehy i jego zwolenników

przyjdzie kiedy ciko zapaci ! W cztery lata póniej

pojawia si inna, pamitna deklaracya rosyjska (i8 maja

1792). W niej Katarzyna owe wycofanie wojsk i maga-

zynów, do którego bya zmuszon, podniosa jako do-

tkliw krzywd przez Sejm Rosyi zadan ; a w kilka

') De Cache, dnia 30 maja; Lucchesini, dnia 6 czerwca; Fryderyk

Wilhelm, dnia 9 czerwca; Stanisaw August do Debolego, dnia 30 maja.
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miesicy potem nasuna si w jej umyle uwaga^ e
aby unikn kopotów z przeprowadzenia swoich przez

kraj obcy onierzy^ najlepiej bdzie zabra Polsce te

województwa^ które imperium oddzielaj od Turcyi ! . .

.

Razem z deklaracy Imperatorowej nadszed uprzej-

my list od Potemkina do Marszaków konfederackich.

W odpowiedzi na skarg, zaniesion do niego przez

Sejm o wejciu wojsk rosyjskich do Smiy przed kilkoma

miesicami, tómaczy si ks. Potemkin, e tego nie

uczyni jako obywatel polski, ale jako rosyjski feldmar-

szaek, w moc istniejcego dawniej pozwolenia; atoli

gdy niepokój Stanów doszed do wiadomoci Imperato-

rowej, zaraz to wojsko zostao wycofane. Pisze Ksi
dalej, e dla okazania swej osobistej dla Rzpltej yczli-

woci, poniewa na ziemi polskiej posiada woci tak

znaczne, robi ofiar z 12 armat i 500 karabinów z fabryk

rosyjskich. — Ta wcale niespodziewana ofiara wprawia
w zdumienie Stany sejmujce ; niektórzy chcieli w niej

widzie art z uzbrojenia Polski i z jej wojennych na

Rosy zamiarów. Doda trzeba, e list ks. Potemkina

by napisany po polsku i zaczyna si od wymówki, e
do niego, »do obywatela polskiego «, Marszakowie ode-

zwali si po francuzku.

§. 85.

Rekwizycya pomocy kurlandzkiej. — Uwizienie Sadkowskiego.

Nim ten rozdzia zamkniemy, musimy wspomnie
o dwóch epizodach, które zaszy w tym czasie w zwi-
zku z buntami.

W chwili, kiedy Sejm najmocniej by zatrwoony
wiadomociami z Woynia, na sesyi 24 kwietnia (pisze

Król do Debolego) »zjawia si materya dziwaczna. Tysz-

kiewicz, pose mudzki, który od pocztku Sejmu ledwo
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raz gada, wzi gos, oznajmujc niby, e w ksistwie

mudzkiem jest mnóstwo markietanów i filiponów, zkd
grozi niebezpieczestwo ; zatem, e potrzeba rozkaza

Ksiciu kurlandzkiemu, aby on do Rosie, miasta sto-

ecznego mudzi, zesa 500 piechoty swojej pod ko-

mend Rzpltej, na fundamencie obowizków, które ojciec

jego w roku 1737 wzi na siebie zn necessitatibus Rei-

publtcae. Kilku mudzinów, a midzy tymi bliski kre-

wny tego Tyszkiewicza, upewniaj mnie, e adnego
takiego wdrownego markietana ani filipona na mudzi
niemasz, i e tam najzupeniejsza cicho i spokojno
panuje. Jednak sejmujca Rzplta, bez uczynienia naj-

mniejszej kwestyi, na czem ten Tyszkiewicz fundowa
swe oznajmienie niebezpieczestwa, bez pokazania a-

dnego listu, na jedyne sowa jego zawierzya zupenie

i od razu jego powieci i wydaa rozkaz do Ksicia

kurlandzkiego, który, jak mi powiadaj, caego swego

wojska 200 ludzi nie ma«. — Ta obawa buntów na

mudzi, powiedzmy nawiasem, krzywd bya dla cho-

pów mudzkich, których nikt i nigdy o nieyczliwo
dla Polski nie posdza, i doprawdy, poj trudno, ja-

kiby wpyw na tym ludzie wiernym mogli mie markie-

tanie rosyjscy. By moe, e prócz strachu ponnego,

wywoaa decyzy sejmow i ta uwaga, e chciano od-

nowi zwierzchnicze prawa Rzpltej nad lennem ksi-

stwem. Bdcobd, rekwizycya posza do Mitawy —
i Ksi kurlandzki okaza si jej powolnym. Chcc,, jak

mówi, odpowiedzie gorcemu duchowi, z jakim Stany

Rzpltej pragn odbudowa dawn potg Ojczyzny,

kaza wyprawi natychmiast dwie, jakie posiada kom-

panie, a na zwerbowanie reszty, rozesa kapitanów.

Zastrzega tylko, eby ta ulego, jak okazuje, nie na-

ruszaa praw jego ; nie jest bowiem obowizany prawem

lennem do wiadczenia pomocy inaczej, jak tylko w razie

wojny.
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Drugi epizod by waniejszy. Na jednem z pierw-

szych posiedze powitecznych (21 kwietnia) podczas

dyskusyi nad not Stackelberga^ Sapieha odczyta Sta-

nom rónego rodzaju niepokojce doniesienia z I.itwy,

oskarajce midzy innemi wadyk dyzunickiego w Su-
cku, Sadkowskiego, jak niemniej kilku popów od niego

zalenych, e chopstwo podbudzaj do buntu, i e w wiel-

kiej skrytoci odbieraj przysigi na wierno Impera-

torowej. W kilka chwil po udzieleniu tych nowin Sa-

pieha owiadczy znowu, e ks. Radziwi odebra po-

dobnie wiadomoci od swych urzdników w Sucku,
które najzupeniej potwierdzaj powysze oskarenia na

wadyk. Odezway si natychmiast liczne gosy z -
daniem, aby rzeczonego Sadkowskiego przystawi do

Warszawy i odda pod ledztwo. W gwarze i zamie-

szaniu wniosek zosta przyjty. Wprawdzie Radziwi
ostrzeg Marszaka, e o ile zna Sadkowskiego, nie sdzi,

aby on by zdolny do takowej zbrodni, wskutek czego

Maachowski wstrzyma si z wykonaniem uchway; lecz

gdy póniej (11 maja) Butrymowicz, pose piski, doniós

o markietanach schwytanych w Piskiem, którzy cho-

pów podegali, i przy których znaleziono noe ukryte,

poszed rozkaz uwizienia Wadyki *). — Przystawiono

go do Warszawy (dnia 25 maja) wraz z oficyaem i pi-

cioma ludmi jego dworu, wobec tumów, które wyszy
na spotkanie, zorzeczc mu i radujc si gono, e
zbrodniarz tak wielki nie ujdzie nareszcie zasuonej
kary^). By Sadkowski archimandryt w Sucku, ale

zarazem wadyk perejesawskim i boryspolskim i koad-

jutorem metropolii kijowskiej
;
jako taki poddanym by

') w kolekcyi : Papiery do buntów, Nr 949 (Muzeum Czartoryskich),

znajduje si ciekawy raport Mackiewicza, oficera milicyi radziwiowskiej,

o aresztowaniu Sadkowskiego w Sucku.

') Gazeta warszawska, 27 maja, donoszc o tem jego sprowadzeniu,

ogasza rzucone na oskarenia, jakby ju by przekonany o zbrodni.
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i dygnitarzem rosyjskim. Uj si za nim Stackelberg,

przedstawiajc Królowi i Maachowskiemu, e gdy nic

prócz podejrze nie ciy dotd na Sadkowskim, nie

godzio si sprowadza go z tak okazaoci, i jakby

ju potpionego naraa na oburzenie i szyderstwa war-

szawskiej publicznoci. Na to Maachowski: »Kolejno

chodz rzeczy na wiecie. Przed dwudziestu laty por-

walicie dwóch biskupów a oraz senatora i posa z po-

rodka Sejmu, a oni nie byli waszymi poddanymi; my
teraz przystawilimy do Warszawy opata suckiego, pod-

danego naszego, obwinionego o najstraszniejszy przeciw

ojczynie naszej zamys. Dopiero bdziemy dochodzili

prawdy, a tymczasem dyskretnie si z nim obchodzimy «.

Odpowiedzia Stackelberg; »Prawda, e w wielu razach

nasi le sobie poczynali z wami przed laty, aleby ju
trzeba teraz tego zapomnie, a przyja zachowywa «.

I na tem si ta reklamacya skoczya*).

Nazajutrz, po przywiezieniu Sadkowskiego, Sejm

wyznaczy deputacy do suchania oskaronych o bunty

(dnia 20 maja). Skadao j dwóch senatorów i dziewiciu

posów, pod przewodnictwem Turskiego, biskupa uc-

kiego. Deputacy miaa sobie zlecone odczyta wszystkie

raporta lub doniesienia o buntach, uoy z nich punkta

do egzaminowania obwinionych, takowych przesucha,

i o wszystkiem w swoim czasie zda spraw Rzpltej.

§. 86.

Hierarchia schyzmatycka w Rzpltej.

Obrawszy sekretarzem Michaa Zaleskiego, posa
trockiego, deputacy, zanim przystpia do innych ob-

winionych, zaja si naprzód Sadkowskim, i wczytaa

) Król do Debolego, 27 maja.
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si w jego archiwum, sprowadzone ze Sucka do War-
szawy, w nadziei, e ono najwaniejszych odkry i wska-

zówek dostarczy. Tymczasem, w archiwum nie znale-

ziono dowodów zmowy buntowniczej, adnego miano-

wicie ladu podega rosyjskich. Pod tym wzgldem
do wczenie ustalia si opinia umysów roztropniej-

szych w Sejmie ^). Ale odkryto rzecz, której bynajmniej

nie szukano, której si nie domylano, rzecz nierównie

waniejsz, gbiej uoon i w skutkach swych siga-

jc daleko.

Sadkowski Wiktor, zaufany i wychowaniec go-
nego w dziejach przedrozbiorowych Jerzego Koniskiego,

wadyki mohilewskiego, któremu w r. 1767 czynnie pod-

czas konfederacyi suckiej pomaga, a póniej by jego

audytorem, w r. 1776 wyznaczony by od Synodu pe-

tersburgskiego na kapelana ambasady rosyjskiej w War-
szawie, gdzie pozostawa do roku 1783. Po mierci Wa-
czyskiego, archimandryty suckiego, za rekomendacy
Stackelberga, Sadkowski otrzyma to opactwo od ksicia

^) Autorowie znanej powszechnie ksiki : O usanowieniu i upadku

Konstytucyi Q maja, piszcy w rok niespena po ostatniej limicie sejmu,

tak o mnieraanem podeganiu Rosyi czyni uwag: „Niepodobna rozsdnie

mniema, by si rzd moskiewski do tego w owej porze przykada; bd
e zaburzona Ukraina nie mogaby dostarczy ywnoci wojsku moskiew-

skiemu, wród stepów oczakowskich bdcemu; bd e ten poar móg
si do wasnych Moskwy rozcign poddanych, skonnych do buntu,

i sta si dla niej niebezpieczniejszym jeszcze, ni dla Polski. (Cz. I, rozdz.

IV : o przeszkodach i zwokach, które w robotach sejmowych czynili stron-

nicy moskiewscy. Ten rozdzia wyszed z pod pióra Kotaja i Stan. Po-

tockiego). — Podobne zdanie objawia Wolski, w Obronie Stanisawa

Augusta, jakkolwiek na kadym niemal punkcie twierdzenia powyszych

pisarzy zbija. {Rocznik Towarzystwa historycznego paryzkiego 1867, II,

89). — To i Ochocki: „Woa przeciw tym pogoskom; zbijajc banie

autentycznemi raportami z dóbr przychodzcemi, najlepiej o tem mogcy
wiedzie Potocki, ale na razie to nie pomogo. Czas pokaza, e w tem

wszystkiem nie byo najmniejszej zasady. Nic póniej z Sadkowskiego nie

wydobyto". {Pamitniki, I, 299.
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Karola Radziwia. — Skutkiem pierwszego rozbioru,

jedyny biskup dyzunicki w Polsce, mohilewski, odpar
wraz z Biaorusi do Rosyi, i pomimo usilnego dyzu-

nitów starania, nie przyszo do zamianowania nowego dla

nich biskupa, ani na sejmie podziaowym, ani na póniej-

szycli. Zaradzi temu Koniski. Wyniesiony do godnoci
arcybiskupa biaoruskiego i do Synodu wprowadzony,

wniós projekt, aby Imperatorowa, jako »zwierzchniczka

duciowna wyznawców cerkwi oryentalnej«, oddaa dyz-

unitów polskich pod zarzd Sadkowskiego opata suc-

kiego, któregoby na ten koniec zrobiono biskupem. Mia-

nowa biskupa w obcem pastwie, — rzecz niesychana,

przeciwna wszystkim pojciom prawa publicznego, do

tego niezgoda ze wieym precedensem Rosyi, która

nie chciaa u siebie cierpie biskupów acisko-polskich

na Biaorusi, i dlatego osobne biskupstwo biaoruskie,

a póniej arcybiskupstwo mohilewskie utworzya! Ale

moe wanie dla swego zuchwalstwa podobaa si ta

rada Katarzynie, i Sadkowski, opat sucki, biskupem

perejasawskim i boryspolskim mianowany. Koniski zwró-

ci uwag, e rzd polski takiego biskupa nie uzna; e
gdy wedle praw Rzpltej dyzunici polscy zawili s od

Metropolity kijowskiego, trzeba wic Sadkowskiego
zrobi koadjutorem teje metropolii. I ten wniosek przy-

jto. Dnia 31 marca 1785, wyszed ukaz synodalny, e
dla poytku prawosawnej wiary i dla atwiejszego wy-
znajcych j w Polsce zasonienia, ma by osobny biskup

namiestnik metropolii kijowskiej ; ten tytuowa si b-
dzie biskupem perejesawskim i bory.spolskim, a rezy-

dowa ma w suckim monastyrze, którego pozostanie

archimandryt; bra ma pensyi dla siebie 5.900 rs. Te-

raniejszy archimandryta sucki na t godno powi-
cony by ma w Kijowie, a na podró t i na swoje
urzdzenie ma wyznaczone trzy tysice rs. Synod prze-

pisze mu prawida do zarzdzenia cerkwiami i mona-
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styrami w Polsce, za aprobacy Imperatorowej i ten

ukaz metropolicie kijowskiemu do egzekucji i ksidzu
Sadkowskiemu dla wiadomoci posany zostaje.

W taki sposób urzdzona i instalowana zostaa hie-

rarchia schyzmatycka w Polsce, patna przez Rosy, za-

wisa od petersburgskiego synodu, a to wszystko bez

wiedzy rzdu polskiego ! Dopiero we dwa miesice pó-

niej (18 maja 1787) polecono Stackelbergowi zawiado-

mi o tem Stanisawa Augusta, i zada, aby nowy
biskup przypuszczony by do sprawowania swej wadzy
w caej wolnoci i bezpieczestwie. Pomimo opakanej

ulegoci, jak na danie Rosyi okazywaa Rada Nie-

ustajca, ten sposób rzdzenia si w obcym kraju spra-

wi bardzo niemie w Warszawie, w sferach rzdowych,

zdziwienie. Wszyscy biskupi i archimandryci uniccy za-

nieli do Króla zbiorowe przedstawienie, aby biskupa

schyzmatyckiego nie przyjmowa, i ukazu Imperatorowej,

ju ogoszonego nie uznawa. »Nie jeste to okropnym
(pisz oni) dla Panujcego i Ojczyzny zamysem, do-

puszcza do swoich pastw zwierzchnika, któryby i przez

jednostajno religii, i przez obowizki wasnego opa-

trzenia, i przez wdziczno, owszem przysigi powin-

no, mocniejsze ku obcemu monarsze przywizanie,

a srosz ku szlachcie i wierze katolickiej nienawi za-

szczepia, ducha burzliwoci i gwatownoci wedug wko-

rzenionego zwyczaju podziela i powiksza*... Atoli, jak-

kolwiek sprawiedliwe byy te dania, ich spenienie

o wiele przechodzio moc sabego rzdu polskiego, i tem-

bardziej, e prócz biskupów unickich, ta sprawa kocielna

i w gruncie tylko chopów ruskich dotyczca, nikogo

w Polsce naówczas nie obchodzia; Dwór za rosyjski

odwoywa si do traktatu 1768, który w Akci osodnym

(§§. 8 i 12) wszystkich dyzunitów polskich pod rzd biskupa

mohilewskiego i metropolii kijowskiej oddawa, a ich

seminarya, cerwie i szkoy z pod wszelkiej zwierzchnoci
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wyjmowa. Duej roku ociga si Stanisaw August
z potwierdzeniem Sadkowskiego; przy pierwszej audy-

encyi owiadczy mu, e wymaga przysigi *). Zdziwiono

si niby na takie danie, broni si od przysigi Sad-

kowski, w Kaniowie i Kijowie roztrzsano jej rot ; na-

reszcie w Tulczynie, dokd Stanisaw August z Kijowa

by pojecha, nowy biskup sciyzmatycki wierno Kró-

lowi i Rzpltej zaprzysig ^).

') Stackelberg wymóg dyplom potwierdzajcy w lipcu 1785; Król

go jednak do koca wrzenia 1786 zatrzyma. Oto, jak Nuncyusz opowiada

audyency Sadkowskiego u Króla. „Przyjecha w karecie Ambasadora ro-

syjskiego i z jego libery (dnia 21 sierpnia 1786); na Zamku nie byo ni-

kogo w przedpokojach, prócz szambelanów. Ale zjawi si Marszaek li-

tewski (Gurowski), rozumiem, e umylnie, i ten przedstawi Biskupa ze

zwykemi formalnociami. W przemówieniu swojem do Króla, Biskup

rzek: „Poniewa podobao si Wszechmocnemu zrobi mnie Biskupem

wszystkich Nieunitów w Polsce, a tej wadzy nie mog sprawowa bez

jakowego znaku królewskiej protekcyi, przeto przychodz prosi o nia

pokornie i jej si poleci"'. Król nie odpowiedzia na to, ale zapyta:

-Czy WPan umiesz po polsku i jak dugo tu zabawisz?" Biskup od-

rzek, nie umie dobrze po polsku, i e czeka na przyjazd podkancL

Chreptowicza. „Prosz wic czeka w Warszawie, rzek Król; od niego

si WPan dowiesz, czego si da od WPana przed jego instalacy,

tak pod wzgldem przysigi, jak innych warunków", — Nuncyusz Saluzzo

mówi, e nie omieli si robi adnych stara przeciw instalacyi Sadkow-

skiego, chocia sam przyznaje, e gdy w r. 1775 bya mowa o nominacyi

biskupa schyzmatyckiego w Polsce, Garampi zatrzyma j sw not. Doda
jednak trzeba, e w r. 1775 zaleao to od Sejmu; przeciwnie, w r. 1785

by j\i ukaz gotowy Katarzyny, wprzód zanim si o nim w Polsce do-

wiedziano. (Depesze Nunc. Saluzzo, i i 29 czerwca i 23 sierpnia 1786).

*) Nie mona byo, na mocy praw obowizujcych zmusi biskupa

schyzmatyckiego do przysigi. Biskupi mohilewscy, przed pierwszym roz-

biorem, chocia przez króla prezentowani, nie skadali przysigi. Biskupi

uniccy przysigali, ale dopiero w póniejszych czasach, i to przed metro-

polit, nie przed królem. aciscy, z jurysdykcyi duchownej adnej przed

królem nie skadali przysigi, tylko o ile wchodzili do Senatu lub do in-

nych posug pastwa. Tych szczegóów zapewne nie wiedzieli Moskale,

skoro w kocu, wskutek nalegania Króla, przyzwolili na przysig Sad-

kowskiego.
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Atoli nie czeka na to potwierdzenie królewskie

Synod petersburgski z w^ydaniem instrukcyj dla Sad-

kowskiego, jak ma rzdzi w Polsce, ani ten ostatni

z objciem swego urzdu; owszem, od chwili, gdy go
doszed ukaz Imperatorowej, nowy Biskup perejesawski

trzyma si najcilej polece Synodu i z kadej swej

czynnoci zdawa mu spraw. Koniski, który jak zy
duch Polski czuwa pilnie zdaleka, przysya mu wska-

zówki, jak ma postpowa. »Po monastyrach w Polsce

(pisze on) i mao mnichów i do samow^olnoci skonni.

Ostro z nimi postpiwszy, naleaoby ich rozpdzi i mo-
nastery próne zostawi : raczej wic, jak z chorymi po-

stpowa trzeba. Najpewniejsze s cerkwie w Suczczy-

znie u ks. Radziwiów, bo tam pop, przechodzc na

Uni, nie moe cerkwi za sob przecign; podobnie
i w Piskiem stateczniejsi s popi. Najwiksza bieda na

Ukrainie polskiej, tam popi na Uni, a unici na dyzuni
przechodz czsto

;
przyczyna midzy innemi jest wielka

niewiadomo popów : trzeba wic duchowiestwo po-

prawi. Ale seminaryum osobne nie jest potrzebne, bo

w Sucku maj kalwini swoje seminaryum i ci chtnie

przyjm i za ma pensy uczy bd naszych ducho-

wnych «. Katarzyna nie posza jednak za t rad Koni-

skiego, owszem, polecia Sadkowskiemu otworzy semi-

naryum prawosawne w^ Sucku i na jego utrzymanie

2000 rs. rocznie przeznaczya, przytem rozkazaa Ko-
misy! do szkó narodowych (rosyjskich), aby tak do tego

seminaryum, jak do szkóek pomniejszych, które Sad-

kowski ma zakada w Polsce, wszelk pomoc dawaa;
ksiki, tablice, alfabety cerkiewne i gradaskie, kate-

chizmy wiksze i mniejsze, zgoa wszystko, jak dla szkó
w Cesarstwie. Gdyby ludzi uzdolnionych na nauczycieli

nie byo, Sadkowski ma donie, a i temu si zaradzi.

»Przytem, stosujc si do tamtejszych okolicznoci i roz-

patrzywszy si w nich pilnie, Biskup ma przeoy swoje
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zdanie : w jakim jzyku poyteczniej byoby dawa tam

nauki, w rosyjskim, czy w polskim ?«

Sadkowski zrozumia naleycie woone na siebie

zadanie. W licie dzikczynnym do Imperatorowej pisze

(7 lipca 1785: »Ogosz owczarni mojej, jako Ty, jedyna

po Bogu, jej i moja obrona, protekcya i ucieczka, jako

Twoj mdroci rednia ciana, rozdzielajca cerkiew

zachodni i wschodni, obali si i obie bd jedno«. By
t cian zwolna podkopywa, podan jedno upewni,
zwoa on sobór wszystkiego duchowiestwa do Sucka
i na nim zapowiedzia, e odtd z za Dniepru sprowa-

dza bdzie mnichów i popów na parafie, i eby ju nie

byo w cerkwiach jemu podwadnych »proklmacho li-

towskaho (biaoruskiego) jazyka«. Prosi metropolity ki-

jowskiego o .czerców wyksztaconych i zdolnych, któ-

rzyby mogli wytrzyma walk tam mianowicie, gdzie s
biskupi i opaci uniccy. Z wielk energi wzi si do

wizytowania monastyrów i budowania nowych cerkwi.

Otrzyma od Katarzyny 24 tysicy rs. na zbudowanie

katedry schyzmatyckiej w Sucku, a dochodziy go take
nierzadkie ofiary od ludzi prywatnych, bd miejscowych,

bd zadnieprskich. Smutno wyzna, e i od polskich

obywateli doznawa w swojem dziele pomocy; owszem,

uprzedzali go ofiarami. Ks. Ksawery Lubomirski, jenera

rosyjski, znaczn cz parafij unickich w swoich do-

brach na schyzm przeprowadzi i odda pod rzd Sad-

kowskiego ; mniej dziw^na, e to samo czyni Potemkin.

Oprócz Smilaszczyzny, caa Czehryszczyzna, wasno
ks. Antoniego Jabonowskiego, przesza na schyzm;
w samem kijowskiem i bracawskiem Unia 193 cerkwi

w tej epoce stracia; wielu ksiy unickich przyjo do-

browolnie prawosawie, pomimo, e prawa krajowe za-

braniay apostazyi pod kar wygnania.

Nie jest prawd, aby Sadkowski podmawia swych
wiernych do rzezi, i aby w tym celu znosi si z mar-
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kietanami, i nie ma na to dowodów, a s przeciwne.

Odrazu pocz on nalega na filiponów w Polsce osia-

dych, aby si wadzy jego poddali i mia z tego po-

wodu z nimi zatargi, które si a o rzd polski obiy.

W swoich parafiach i monastyrach wymaga karnoci
porzdku; wasajcych si popów, przybdów nie cier-

pia. Kiedy z wybuch wojn zjawio si wielu z Wo-
oszczyzny i Grecyi mnichów, którzy wasali si po
wsiach, albo po lasach si chowali, Sadkowski donosi
o nich, i da, aby zdjwszy z nich habit i ogoliwszy

brody^ uy ich do robót publicznych: »midzy tako-

wymi mnichami (pisze on) mog by i zaporocy, pod
paszczykiem habitu ukryci, którego-to motochu pod-

czas teraniejszej wojny strzedz si naley «. Sadkowski

zbyt zrczny i rozumny, plany jego zanadto gbokie
i rozlege, aby do rodków tak niebezpiecznych, jak

bunty i rze, mia si ucieka. Korzystajc z niemocy

i nieczynnoci rzdu polskiego, Sadkowski chcia na-

przód wzmocni i ubezpieczy to, co ze schyzmy zasta

w Polsce, a nastpnie cay lud ukrainny umyli cicho

i powoli do prawosawia i do rzdów moskiewskich

przysposobi. Godna zaprawd podziwienia jest staran-

no, z jak Synod petersburgski o misyi Sadkowskiego

pamita, i ta wytrwaa systematyczno, z jak dyzu-

nitów polskich na Litwie i Ukrainie oswajano z myl,
e oni do Rosyi nale, e waciw ich pani jest Im-

peratorowa, i e tylko do czasu pod zwierzchnoci

Króla i Rzpltej polskiej zostaj. Wszystkie ukazy Im-

peratorowej i Synodu w rzeczach kocielnych, dla ca-

ego imperium wydawane, naj regularniej przysyano

Sadkowskiemu, dla ogoszenia ich w cerkwiach polskich,

i on o ich wykonaniu zawsze raport skada. Kiedy jakie

dziecko narodzio si w carskiej rodzinie, wnet o tern

szy do niego zawiadomienia, które on protopopom i ihu-

menom przesya; zaczem ci ostatni ogaszali ludowi,
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wzywajc go do modlitw za urodzone wielkie ksitko.
Lecz i o waniejszych wypadkach politycznych docho-

dziy go z Petersburga urzdowe manifesta. Od pocztku

wojny modlono si po wszystkich cerkwiach za pomyl-
no ora rosyjskiego przeciw Turkom i Szwedom

;

równie po kadem przez Rosyan otrzymanem zwyciz-

twie odprawiay si we wszystkich cerkwiach polskich

dzikczynne naboestwa, po zwykej liturgii, po od-

czytaniu wiadomoci, cu7n genufiexione, przy odgosie

dzwonów i w asystencyi wszystkiego kleru i wiernych.

W kadym wypadku przypominano mu pilnie, e jest

urzdnikiem i agentem rosyjskim, i e od zupenego dla

Synodu posuszestwa dalsza jego karyera zawisa. Na-

wet w sprawach polskich nie wolno mu byo z wadzami
Rzpltej porozumiewa si inaczej, jak za porednictwem

Ambasadora. W roku 1786 zawezwa go Stackelberg

do Warszawy, dla zoenia hodu Królowi polskiemu;

Sadkowski pisze do Synodu z prob o pozwolenie na

t podró, »aby mu tego nie poczytano za jakkolwiek
zuchwao*. Odpowiedziano mu z Petersburga {12 marca

1786) : »Poniewa instrukcya wasza nie wzbrania wam wy-

jazdu do Warszawy za potrzebami dyecezalnemi i w po-

rozumieniu z hr. Stackelbergiem, przeto i teraz na ten

wyjazd od Najwitszego Synodu zezwala si« *). Jednem

sowem by on i czu si narzdziem Synodu, na ziemi

polskiej dziaajcem, w duchu i interesie czysto rosyjskim.

') Zapytany przy indagacyi w "Warszawie, dlaczego i w sprawach

cywilnych udawa si do Stackelberga, Sadkowski odpowiedzia: „Zapa-

trujc si na znakomite w Polsce osoby, które bdc Polakami, udaway

si do posa rosyjskiego, rozumiaem, e naladujc ich przykady, nie

grzesz, zwaszcza, e miaem przytem na wzgldzie ukazy, odsyajce mnie

do ministra rosyjskiego". Indagacya ks. Sadkowskiego z d. 2 i 6 czerwca

1789. Papiery do buntów, N. 752. Muzeum Czartoryskich.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 23
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§• 87.

Wnioski Deputacyi indagacyjnej (1790).

Przy obojtnoci, jaka w Polsce w wieku XVIII
i póniej jeszcze, dla spraw religijnych, zwaszcza w^scho-

dniego rytu, panowaa powszechnie, caa ta propaganda
schyzmatycka tak zrcznie przygotowana i zamierzona

szeroko, a nie kryjca si wcale, owszem wystpujca
miao, na podstawie niejako prawnej, na traktatach niby

i dyplomie królewskim oparta, musiaa by dla Depu-
tacyi sejmowej czem zupenie nowem, odkryciem nie-

sychanem, zdumiewajcem, wobec którego wszystkie

trwogi buntów, do których bya wyznaczon, niepospo-

licie zmalay. To te w relacyi sw^ojej, któr w roku

nastpnym (26 i 27 marca) na Sejm przyniosa, Deputa-

cya nie zajmuje si buntami, wiadomo o nich na pó-

niej odkada, bo jak mówi, jest co pilniejszego, na co

zwróci uwag natychmiast potrzeba, to jest nieustajce

ródo buntów i zamachów na cao Rzpltej, które

przedewszystkiem zatamowane by powinno. Tem ró-
dem jest biskup schyzmatycki, nad poddanymi rosyj-

skimi adnej nie majcy zwierzchnoci, i owszem, caa
jego juryzdykcya jedynie w Polsce si rozciga, a który

pomimo to nie od rzdu polskiego, lecz od Rosyi jest

zawisy. Tem ródem jest protekcya Rosyi nad dyzuni-

tami i dyssydentami polskimi, zapisana w traktatach

i za gwarancy ich praw suca. T protekcy, mówi
relacya, naley przeci i gwarancy obc przez wa-
snego Króla i rzd Rzpltej zastpi. By zemu tak

wielkiemu zapobiedz, Deputacya radzi, aby Rzplta wy-

daa uniwersa do wszystkich rónowierców, zapewnia-

jc ich o wolnoci religii i obrzdków, o opiece, któr
rzd im przyrzeka, a której ufajc, postronnej unika
powinni. Drugim uniwersaem,, do dyzunitów wydanym,
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Rzplta zawezwie wszystkie ich duchowiestwo do ze-

brania si w Sucku, w Brzeciu litewskim, i w którem
miecie ukrainnem, celem wybrania delegowanych, któ-

rzyby zjechawszy si w Warszawie, obmylili dla siebie

rzd duchowny, bd synod, bd biskupa, bez adnej
z Rosy stycznoci. Zaleca Deputacya urzdzenie semi-

naryów dyzunickich ; ko>zt na to coroczny bdzie bardzo

maym wydatkiem, w porównaniu z nieszczciami, od

których ojczyzn on zasoni. — Atoli zajmujc si jedy-

nie dyzuni, Rzplta nie speniaby wcale swego zadania

;

waniejsz od dyzunii jest Unia, przez rzd krajowy,

na nieszczcie, dotd zawsze zaniedbywana. Unici s
katolikami i rzymianami ; doda naley, ich metropolita

i biskupi s szlachta. Obojtno to nasza sprawia, e
wysze duchowiestwo unickie nie miao z rzdem stycz-

noci, a nisze cakiem bacznoci rzdowej uchodzio.

A przecie przez Uni, bylebymy tylko los jej polep-

szy chcieli, moemy zjednoczy dyzunitów, wbrew temu
co Moskwa zamylaa, by unitów przez dyzuni od Ko-
cioa i Polski oderwa. »Rzecz godna uwagi (mówi

Deputacya) i tak pewnemi zawiadczona dowodami, jak

s niechtnych wyznania, e zmary metropolita Smogo-
rzewski, rozsdkiem, staoci, wiernoci dla Ojczyzny

i gorliwoci dla religii, tyle i tak wanych dla Rzpltej

uczyni w swoim urzdzie przysug, e w czasie powo-
dze rosyjskich, w czasie dyzunickich wzburze, kiedy

rzd nasz by przytumiony, a my niebaczni, on jeden

ciga przemonej Rosyi uwag, on jeden kad narz-

dziom rosyjskim zawady, i miejc si im sprzeciwia^

sprzeciwia si skutecznie; to go podejrzanym u Moskwy
czynio, to go wydalio z Biaorusi; to sprawio, e Ko-
niski obudy wzgldem niego i sam zaywa, i ksidzu
Sadkowskiemu zaywa poleci«. O ile byby on dziel-

niejszym, gdyby nalea do rzdu; dlatego Deputacya
radzi stanom, aby metropolita i biskupi uniccy zajli
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krzesa w Senacie. Dopeniajc tej ^sprawiedliwoci wy-
szemu ducliowiestwu nalenej, trzeba i na nisze mie
wzgld : potrzeba zaoy seminarya, któreby uczeszych

ni dotd dostarczay pasterzy. »Przyj, jeli nie zaraz,

to w czasie, winnimy do poprawy innej jeszcze wady
stanu tego : fundusze szczupe kapanów przy cerkwiach,

dzielc ich zajcia na powinnoci powoania i na pra-

cowite z uprawy roli siebie i swojej rodziny wyywienie,

nie zostawiaj im czasu do wiczenia rozumu, jakiego

potrzeba tym, co s przeoeni nad ludem«.

Nie bez prawdziwej pociechy przychodzi czyta te

w^nioski Deputacyi. Po raz pierwszy dopierocz Sejmu,

zeszedszy na grunt rzeczywistoci, zetknwszy si nie-

jako z ludem ruskim, gronem niebezpieczestwem prze-

straszona, przykadem Rosyi nauczona, gbiej i sumien-

niej w stan i potrzeby ludu ruskiego wejrzaa, zrozu-

miaa powody jego niechci, wyliczya z nich niektóre:

niebaczno rzdu, obojtno narodu, lekcewaenie Unii

i jej wyszego duchowiestwa, pogard dla niszego,

jego ciemnot i dotkliwe ubóstwo, które mu nie dozwa-

lay dopenia pasterskich powinnoci. Po raz pierwszy

od dwóch wieków odezwa si w Sejmie urzdowy gos,

który takich dla biskupów ruskich domaga si praw,

jakie przy akcie Unii byy dla nich zawarowane, o które

tylokrotnie, a napróno domagaa si dla nich Stolica

Apostolska. Pami zacnego Smogorzewskiego nie mo-

ga lepiej by uczczona, jak tem gonem w Sejmie

uznaniem, e on jeden tylko postpy Moskwy na Rusi

wstrzymywa, a wstrzymywa skutecznie; e Moskwa
jego obawiaa si wicej, ni caej Rzpltej i rzdu pol-

skiego, z nim jednym tylko liczya si i oszczdza go
bya zmuszon. Cho póne, zawsze to jednak zaszczytne

wiadectwo, i dla tych co je wydali, i dla tego co na

nie zasuy. — Obaczymy w swojem miejscu, jaki los

spotka te roztropne i prawdziwie patryotyczne wnioski
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Deputacyi; tu zakoczmy jej wzmiank o buntach, na-

der dyskretn i która wiele daje do mylenia. Z tego,

comy dotd przeoyli, mówi Deputacya do Stanów,

moglicie powzi przewiadczenie, e Moskwa miaa
w kraju naszym narzdzia buntów, których zawsze uy
moga i jeszcze dzi uy moe. Czycie starania, aby

jej odj t sposobno, a skoro tego dokonacie, po-

wiemy wam, czyli w istocie Moskwa wzburzaa, i wy-

kaemy osoby, które albo byy w^zburzone, albo do wzbu-

rzenia suyy. Czyli innemi sowy: przyczyn buntów
bya i jest wasza wasna o Ru niedbao, z której

nieprzyjaciel korzysta; usucie j, a wtedy o bunty

zniknie obawa. Ale dopóki te przyczyny istniej, nie

ubezpieczy si przyszoci, karzc winowajców, choby
te i byli. .

.



ROZDZIA II.

PODATKI I WOJSKO
(Stycze — Czerwiec 1789).

Lucehesini mianowany ministrem pruskim w Warszawie.

Przedstawiwszy w jednym obrazie cik w swych
nastpstwach spraw wycofania wojsk rosyjskich z kra-

jów Rzpltej i mniemanych buntów ukrainnych^ trzeba

nam powróci do punktu, od którego zaczo si po-

przednie opowiadanie, to jest do zniesienia Rady Nieu-

stajcej. Godna uwagi, e rzd pruski nie wpywa na

t uchwa, chocia jej pragn: Lucehesini sam przy-

znaje, e nie miesza si wcale do wywrócenia Rady^
tak dalece by jej pewny. Nie majc w tym czasie nic

do roboty, sia on albo zbiera plotki w Warszawie^

bd dla tego, by niemi karmi swego pana, zawsze

nowych wrae chciwego, bd te, by podnieca agi-

tacy midzy Polakami. — Ze zdumieniem przychodzi

czyta cay szereg depesz Lucchesiniego o rzeczach^

które nigdy nie istniay, a niepodobna ich cakiem po-

mija, bo, jak zobaczymy, nie pozostay one bez wpywu
na decyzye rzdu pruskiego i na wypadki w Polsce.

Przebiemy z nich niektóre.



Plotkarskie doniesienia Lucchesiniego. cjo

Dnia 31 grudnia donosi, e Stackelberg i jego

stronnicy umylili wywoa rekonfederacy na Ukrainie

i Podolu, której ogniskiem mia by Kamieniec ; e mu-

sieli dugo pracowa nad Królem mikkim, trwoliwym
i naw^ykym do wygód, aby go oswoi z myl opusz-

czenia Warszawy; e dopiero wtedy zgodzi si na ten

plan, gdy we wmówiono, i Fryderyk Wilhelm chce

go zrzuci z tronu; e wysano niejakiego Kamieskiego
na Litw, aby tam ruch zbrojny przygotowa

;
podobnie

i na Rusi krc si emisaryusze, chocia dotd bez skutku.

e kierunek operacyj mia by oddany Szczsnemu,
a gdy ten zapad na zdrowiu, Stackelberg wybra Bra-

nickiego, przyrzekajc mu przywrócenie wadzy hetma-
skiej, wdziczno Imperatorow^ej i pienidzy ile trzeba:

ale wszystko si rozchwiao, bo Branicki z pogard t
ofiar odrzuci. ^Zbytecznem ostrzega, e caa ta po-

wie z gruntu faszywa, bya najpewniej w^ymysem
Branickiego, który chcia si zasuy Prusom, a I.uc-

chesini z dziwn lekkomylnoci wiei-zy wszystkiemu,

co byo wod na myn jego. — Zdarzyo si, e w tym
samym czasie kryy po Warszawie pogoski o rekonfe-

deracyi opozycyjnej, któr Radziwi mianowicie mia
w sw^ych dobrach na Litwie zawiza, i e tym kocem
wysa ju Radziszewskiego do Berlina, aby doprasza

si od Króla pruskiego pomocy. Stanisaw August po-

leca tedy Zabockiemu, aby o tem ITertzberga uwiado-

mi, i prosi go, iby ani Radziwi, ani ktobd z ta-

kiemi planami przychodzcy, nie odbiera z Berlina za-

chty. — Hertzberg, otrzymawszy dwa tak sprzeczne

doniesienia, odpisa Lucchesiniemu (9 stycznia), e nie

naley wierzy wszystkiemu, co mówi Branicki ; i e
obie strony powinny si porozumie i dla czczych po-

gosek nie zrywa si do ostatecznoci, które w tej

chwili nie byy Prusom na rk. Atoli Lucchesini obstaje

przy swoich twierdzeniach. Powiada, e zaniepokojeni
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temi wieciami patryoci^ przytem zgnbieni upadkiem
Oczakowa^ doradzali mu^ »aby wzi na od pruski

pewnego warchoa^ nazwiskiem Puawskiego
;

jest to

brat Kazimierza, ulubieniec dawnych konfederatów, ale

w gruncie wielkie ladaco. Ks. Stolnik da, abym si
co do niego ubezpieczy, bo inaczej ujm go Rosyanie,

i zachowa go wraz z dziesicioma rbaczami, których

ma na swoje rozkazy, na wszelki przypadek. Obliczy-

wszy dugi tego zawadyaki i jego przyjació, oraz to

co im ofiaruje Stackelberg, nie wahaem si da na

niego 1000 dukatów, pod warunkiem, e zaraz ruszy na

Ukrain gardowa tam na Moskali, tropi emisaryuszów

królewskich i w potrzebie zapali ogie«. — Potwier-

dzono ten wydatek w Berlinie, cho zawsze jeszcze nie

dowierzano w mono rekonfederacyi królewskiej {12

stycznia). W nastpnych listach Lucchesini dostarcza no-

wych szczegóów, nic nie znaczcych, ale niby z po-

twierdzeniem, a w kocu z tryumfem donosi, e dziel-

no i czujno agentów patryotycznych przeszkodzia

Królowi w doprowadzeniu do skutku swoich zamysów:
oto Sejm nakaza caej armii przysig, a Witte, ko-

mendant Kamieca, ma by usunity. Te szczegóy prze-

nay Hertzberga i utwierdziy go w opinii o obudzie Sta-

nisawa Augusta; bezporedni za ich konkluzy byo
to, e Lucchesini jest niezbdny w Warszawie, bo nikt

jak on nie potrafi tak prdko wyledzi zamiarów Króla

i Stackelberga i zrcznie je odwróci. — Innym razem

Lucchesini donosi (11 marca), e Stanisaw August, w po-

rozumieniu z Rosy i aby rozerwa przyja prusko-

angielsk, ofiarowa nastpstwo po sobie ksiciu York,

ale e ten Ksie odmówi. Wiadomo wysza od Essena,

który mia j sysze od jednego z konfidentów królew-

skich. Nie byo w niej ani prawdy, ani prawdopodo-

biestwa; Rosya nigdyby si nie zgodzia na oddanie

korony polskiej ksiciu angielskiemu, a Stanisaw August
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nader pilnie wystrzega si tego rodzaju ukadów. Do-
g"adzay te pogoski Lucciesiniemu, bo budziy w Królu
pruskim niepokój i podejrzenie *).

Okoo tego czasu^ Ewart, pose angielski w Berli-

nie, przedstawi Hertzbergowi, e Lucchesini speni ju
w Warszawie swoje zadanie, e przewaga Prus jest tam
ju stanowcz, e powinienby jecha do Petersburga,

gdzie Keller jest le widziany od Imperatorowej. Z tem
samem odzywa si Nesselrode. Hertzberg, uderzony t
z dwóch stron przychodzc propozycy, nie wiedzia

co radzi swemu Królowi. »Jedynym powodem (pisze

on do Lucchesiniego), dla któregobym ci pragn wi-

dzie w Petersburgu, byaby nadzieja, eby potrafi

skoni Potemkina do przyjcia mojego planu. Tylko

ten plan moe utrwali nasz monarchi i uwietni
moje i twoje ministeryum; dla niego warto powici
wszystkie inne wzgldy. Prosz Ci wic, aby si nad

tem dokadnie zastanowi i doniós mi swoje zdanie

(lo stycznia)«. — Lucchesini nie mia ochoty porzuca
Warszawy i przenosi si do Petersburga, gdzie jego

znaczenie o wieleby byo mniejsze. Odebrawszy takie

pytanie i niby zostawiajc je bez odpowiedzi, Lucche-

sini opow^iada w dwóch obszernych depeszach, co zrobi,

co robi, co jest jeszcze do zrobienia, i jak si ma za-

chowa minister pruski, aby utrzyma w Warszawie

wpyw odpowiedni potdze swego monarchy. Po uchy-

leniu Rady Nieustajcej (mówi on) postaram si, aby

') Jak Stanisaw August ceni Lucchesiniego, pokazuje si midzy

innemi ze sów nastpnych : „Zawsze to pamita trzeba, czego nas do-

wiadczenie nauczyo, e Lucchesini czsto si z prawd mija i to za rze-

czy pewne i ju bye opowiada, które s dopiero w nadziejach lub y-
czeniach jego. Doda trzeba, e jest nawet wierutnym kamc i dla mnie

osobliwie niechtnym" (List do Debolego, 14 listopada 1789). Takich zda
w listach królewskich znajduje si wicej. Czytelnik w cigu tego opowia-

dania wielokrotne znajdzie dowody, e sd ten jest prawdziwy.
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Sejm zagrzz w dyskusyi nad form nowego rzdu^
nie przystpujc do podatków. Tyle tu jest sprzecznych

interesów^ e podatki w tej iloci, jakaby potrzebna bya
dla tak wielkiej armii, nie przyjd nigdy do skutku.

Zgodzonoby si najatwiej na poyczk, bo ta chwilowo

zaspokoiaby potrzeb; ale e tutaj jeden Sejm kasuje

to, co poprzedni postanowi, wic trudno w takich wa-

runkach o kredyt za granic. Uprzedziem po cichu

bankierów genueskich, do których Rzplta zgosia si
o poyczk, e nie mona ufa tutejszemu rzdowi.

Obecnie zamierzaj Polacy uda si w tyme celu do
Dworu kasselskiego, i prosili mnie o poparcie; napisa-

em przeto do hr. Schlieffena — odradzajc raczej, nili

doradzajc przyjcie tej propozycyi *). Pochwaliwszy si
z t usug, oddan Rzpltej, której gosi si najwier-

niejszym przyjacielem, Lucchesini wykada w nastpu-

jcej depeszy, jak wielkie zadanie, skutkiem zniesienia

Rady, czeka ministra pruskieg'0 w Warszawie. »Król pol-

ski wraca obecnie do swego prawa dystrybuty. Zrczno
wic reprezentanta WKMoci na tem si zasadza po-

winna, aby t wan prerogatyw pochwyci w swoje rce,

dajc uczu Królowi polskiemu, e w razie oporu moe
j utraci ; a przez ten wpyw swój na rozdawnictwo urz-

dów i starostw minister pruski utrzyma w zalenoci
patryotów polskich. Czuwa nad nimi wci potrzeba;

w wikszej czci s to ludzie, którymi tylko wasny inte-

reskieruje; hr. Stackelberg zanadto sobie zaufa: dotkliwa

poraka, jak poniós wieo w uchwale kasujcej Rad,
powinnaby by przestrog, e tu niema dla nikogo

bezpieczestwa, jeeli bez przerwy i z wyteniem pra-

cowa nie bdzie ; takiej tylko pracy zawdziczam to

troch dobrego, które w myl rozkazów WKMoci wy-

kona tu byem zdolny. —W czasach midzysejmowych

') Raport z dnia 21 stycznia.
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minister pruski powinien zachowywa cigy stosunek

z naczelnikami stronnictw, bywa u nich na wsi i z tam-

td dozorowa sejmików. Wielkie rodziny powicaj
na ten cel znaczne bardzo sumy; trzeba to mie pod
swoim kierunkiem, aby przeciw Królowi interes i wpyw
tych rodzin módz zawsze postawi. Wszake nie dosy
na tem. Naley nieustannie tych ludzi owieca, na czem

zaley ich wasny interes, i jaki jest stan Europy. Brak
wiadomoci politycznych i administracyjnych u Polaków^

i atwo, z jak oni zmieniaj swe opinie, byy przy-

czyn, e nieraz, w jednej chwili, o mao nie straciem

caego plonu dugiej mojej negocyacyi. Szczególniej te
w czasie sejmów minister pruski powinien by zawsze

w pogotowiu, aby móg sprostowa jak z umysu roz-

puszczon faszyw nowin ; najmniejsza pod tym wzgl-
dem opieszao, moe da powód do mniemania, e
nasz Dwór ich opuszcza, i e im nic nie pozostaje, jak

odda si na nowo w rce dawnego ciemiyciela. Mini-

stet pruski, z wasnego wiem to dowiadczenia, powi-

nien gaska wielkie rodziny, gaska je, a nigdy ich

nie upokarza, jak to wanie czyni Ambasador rosyj-

ski. e za czste s midzy niemi zwady, musi pilnie

wystrzega si, by stosunki towarzyskie, w których yje,

nie wpyny na jego dziaanie publiczne. Tutaj kady
chciaby mie na swe usugi posa zagranicznego, i Dwór
i wielkie rodziny; mianowicie ks. Czartoryska radaby

wszystkim okaza swoje panowanie nad ministrem WK.
Moci, i musi on bardzo by ostrony, jeli nie chce si
skompromitowa*. Do naczelnego zawiadywania spra-

wami polskiemi, zgodnie z myl Dworu berliskiego,

Lucchesini zaleca trzech biskupów : pockiego (Szem-

beka), kujawskiego (Rybiskiego) i poznaskiego (Okc-

kiego), a oraz hr. Potockiego, marszaka nadwornego

litewskiego. Za pierwszymi przemawia ich wysokie do-

stojestwo i stao zasad, za ostatnim wyszo talen-
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tów i rozlege zwizki rodzinne. Atoli wszyscy czterej

ju zwizali si swojemi czynami z Dworem pruskim,

wszyscy uwaaj, e jedynie o ten Dwór Polska oprze
si moe ; nadto wszyscy czterej w przewidywaniu nie-

szcz, jakieby spa musiay na kraj przy nowem bez-

królewiu, chcieliby, aby za ycia obecnego Króla na-

stpca jego by wyznaczony i eby tron polski zosta

dziedzicznym, na wzór angielskiego. — Nakoniec, po-

niewa byway wypadki w cigu tego sejmu, e konfe-

deracya zbrojna okazywaa si potrzebn, i taki wyda-
tek jeszcze zdarzy si moe w razie wojny Prus z Dwo-
rami cesarskiemi, Lucchesini zawiadamia, e ma ju
gotowy plan, wedug którego minister pruski winienby

postpowa. »Oto jest, N. Panie, moje unione zdanie,

w jaki sposób naleaoby utrwali i przywie do koca
t wielk przemian, któr energiczne deklaracye WK.
Moci sprowadziy w tym kraju. A teraz, po przeczyta-

niu tego raportu, niech WKMo sam osdzi, kiedy

mam jecha do Petersburga, i czyli mój pobyt w War-
szawie, i to wszystko co si tu stao w oczach moich,

nie czyni mnie zupenie niezdolnym do tej misyi, naj-

waniejszej i najtrudniejszej ze wszystkich ')«.

Ten szumny i peen przechwaek, ale jednak nie

bez gbszego pogldu raport, sprawi na umyle Króla

i Hertzberga wraenie, jakie Lucchesini zamierza. Od-

powiedziano mu, e ma pozosta w Warszawie a do

dalszego rozporzdzenia; póniej za, e moe prosi,

dla ostroci klimatu, o uwolnienie od misyi petersburg-

skiej. I tak si stao. Dnia 29 kwietnia Buchholtz mia
posuchanie poegnalne u Stanisawa Augusta; Lucche-

sini w jego miejsce mianowany ministrem penomocnym.

') Raport z dnia 26 stycznia.
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Skad Sejmu i sposób obradowania.

Przystpujemy do najwaniejszej czci dziaa Sej-

mu: do sposobu, jakim on dwiga siy Rzpltej. To byo
gówne, a naw^et wyczne jego zadanie, w tym celu

zawizaa si konfederacya ^), tego naród przedewszyst-

kiem od niego domaga si, i to musi by dzi miar,
wedle której historya ten Sejm sdzi bdzie. Z trzy-

dziestoletniej epoki Stanisawa Augusta byy to jedyne

lata, przez które Rzplta, w tem najwalniejszem dziele

swego odrodzenia politycznego, zewntrz nie doznawaa
przeszkód waniejszych ; mocarstwa ssiednie jedne utru-

dnia nie chciay, drugie nie mogy. Za to znalazy si
przeszkody w samym Sejmie i wewntrz kraju. Pomówmy
tu o pierwszych.

Propozycye od tronu, na pocztku Sejmu podane,

wskazyway bardzo roztropnie drog, wiodc do celu,

bez wstrznie i bez reform gwatownych", których

ogromna wikszo instrukcyj nie daa wcale i z któ-

rych adna nie bya tak naglc, aby miaa wyprzedza
uzbrojenie kraju. T drog byo: naprzód wyszuka no-

wych róde dochodu, nastpnie, w miar odkrytych,

pomnaa i urzdza wojsko, a dopiero potem, o ileby

czasu zostao, uy go na ulepszenia sdowe i admini-

') Oto s sowa Aktu zwizkowego : „A e aden z najdroszych

zaszczytów narodowych nie bdzie móg by nazwany prawdziwie naszym,

póki nie bd wszystkie zabezpieczone narodow si dostarczajc do usu-

nicia niebezpieczestw. .
.

, wic na ten objekt, przedewszyskiefn innemi,

chcemy nie uskpia ofiary majtków naszych na powikszenie z komputu

wojsk Rzpltej, ile mono i sposobno nasza, dobrze zwaona, nam po-

zwoli. Zachowujemy sobie w dalszym cigu sejmowym te ulepszenia we-

wntrzne, których uznamy wedug sposobnoci potrzeb..." Akt przeto

konfederacyjny zobowizywa Stany naprzód do podatków i wojska, potem

dopiero, w dalszym cigu sejmowania, na reformy wewntrzne pozwala.
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stracyjne. W ten sposób wszystko dawao si zrobi
spokojnie i w swoim czasie, nie podnoszc kwestyj dra-

liwych i da zbyt cikich^ których Rzplta nie bya
w stanie udwign. Jeeli zbytnia zawiso ówcze-

snego rzdu wobec Rosyi i jej Ambasadora razia pod-

niesione ju nieco i uszlachetnione uczucie publiczne,

to i na to, bez wywracania istniejcych magistratur,

owszem w niche samych, w obowizujcem prawie, znaj-

dywao si lekarstwo. Wszak Sejm, po swem otwarciu,

obowizany by dokona wyborów do Rady Nieustaj-

cej i innych dekasteryj. Któ przeszkodzi powoa do

ich skadu ludzi, którychby charakter i patryotyzm ubez-

piecza rzd od zbytniej i poniajcej zalenoci od Ro-
syi? Wszak w Radzie wszystko wikszoci gosów
bywao uchwalone i Król by zmuszony stosowa si
do jej decyzyi. Któ zabrania wikszoci sejmowej prze-

j t naczeln magistratur w swoje rce i Króla tak

otoczy, tak zwiza, eby z ni tworzy jedno, jak

si to póniej stao? Chociaby Rada i wszystkie jej

departamenta obsadzone byy wbrew woli Stackelberga,

jeszczeby przez to adna ustawa kardynalna nie bya
naruszon i adne mocarstwo zagraniczne nie miaoby
prawa zarzuca Polsce zamania traktatów. Mimo gwa-

rancyi i pod gwarancy, Rzplta zrobiaby wielki krok

ku swemu wyzwoleniu; prawdziwe i pod kadym wzgl-
dem ulepszenie mogo wypyn z tego, co istniao, co

obowizywao — byleby tylko w ludziach do roboty

powoanych znalaza si, oprócz patryotyzmu, roztrop-

no i dobra, zgodna wola.

Inaczej si stao. Sejm obra drog rewolucyjn:

nie korzysta ze stosunków, jakie byy, ale zerwa
z niemi postanowi. Wykrzyknwszy w zapale uchwa
stutysicznej armii, zaraz potem j burzy i wywraca
to wanie, co jakokolwiek mogo mu posuy do wy-

konania tej przesadnej uchway. W tej niezalenoci
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i wszechwadztwie, które w siebie wmówi, chcia by
niezalenym i od praw zdrowego rozsdku. Zniós de-

partament wojskowy, a tem samem i kancelary kró-

lewsk, która obok niego, armi cicho i sumiennie za-

rzdzaa. Zniós Rad Nieustajc, a razem z ni wszyst-

kie departamenta, które kraj w jaki porzdek uj
zdoay. Cokolwiek, z cikim mozoem, przez lat kilka-

nacie, potrafiono sklei w rozpadajcej si nierzdem
Rzpltej, to on dwoma czy trzema uchwaami rozbi

w puch i umyli wszystko stwarza sam, na nowo.

Syszc od lat wielu, e jedynie liberum veto jest przy-

czyn bezsilnoci kraju, uwierzy, e wikszo gosów
na sejmie konfederackim, sama przez siebie wszystkiemu

zaradzi. Rzdu nie potrzebowa: i sejmem i rzdem
chcia by zarazem. Oprócz prawodawstwa, wszystkie

sprawy wewntrzne i zewntrzne, polityczne i admini-

stracyjne, skarb i wojko, sprawiedliwo i policy, pod
sw moc zagarn. Wszystko razem, wszystko w jednem
gronie i na odpowiedzialnoci jednego marszaka! Nie-

zliczone mnóstw^o interesów, z których kady wymaga
osobnych studyów, dugiego namysu, wielostronnego

porozumienia lub spokojnej w maem kóku narady,

rozstrzyga on w gwarze i zamieszaniu dwustu lub trzy-

stu osób, pod naciskiem krzykliwej publicznoci ; roz-

strzyga w jednej chwili, przez aklamacy, albo gdy si
na ni nie zgodzi i zacz dyskutowa, dyskutowa
przez tygodnie i miesice nad paragrafami i wyrazami
uchway. Jaki owoc takiego prawodawstwa? Albo nie-

spodziane i kopotliwe wyskoki, albo chwianie si, nie-

decyzya, ustawa mikka i lamazarna. — Z wykonaniem
szo jeszcze gorzej ; literalnie nie byo czasu ani si, aby
Sejm móg egzekucyi dozorowa, bd sam, bd przez

swego marszaka. Coby powiedziano dzi o parlamencie,

który, pozbawiwszy monarch wszelkiej wadzy i ska-

sowawszy najw^aniejsze ministerya, stan sam, bez po-
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mocy^ bez porednika^ wobec milionów poddanych i ty-

sicznych interesów? A to uczyni Sejm, i stan taki

trwa przez lat dwa i pó.
Rzecz oczywista, e dla armii potrzeba wojskowych,

dla skarbu finansistów, i e oni tylko w tego rodzaju

sprawach g"os rozstrzygajcy mie mog, a inni ich do-

wiadczeniu i nauce zaufa powinni. Sejm bez tego

wszystkiego si obchodzi. ywio wojskowy by nader
szczupe w nim reprezentowany. Na 92 senatorów i okoo
180 posów, którzy Akt zwizkowy podpisali, liczono

3 hetmanów, 2 jeneraów artyleryi, 4 jenera-majorów,

I szefa gwardyi i 4 innych oficerów, razem 13 czy 14

wojskowych. Ta liczba, która ca sum wiadomoci woj-

skowych w Sejmie wyobraaa, bardzo zmaleje, kiedy si
zway, e hetmanami byli Ogiski i Tyszkiewicz, . e
artylery litewsk dowodzi Sapieha, e szefem gwardyi

by mody Jabonowski, e stopnie jeneralskie piastowali

Kurdwanowski, Jordan, Lipski, e do wojskowych liczyli

si Kochanowski, Weysenhoff, Kublicki, którzy w armii

czynnie nie suyli i nie znali suby wojskowej, nawet

w czasie pokoju. Bya wprawdzie osobna komisya do

zarzdu armii ustanowiona, ale skadali j przewanie

cywilni, zreszt w waniejszych sprawach musiaa odno-

si si do Sejmu. Tu za decydowali sdziowie ziemscy,

rejenci, mecenasi, obywatele wiejscy z rónemi tytuami

wojewódzkiemi, kilku literatów i dyletantów politycz-

nych. — Gorzej jeszcze byo pod wzgldem finansowym.

Jedyny Moszyski, który w komisyi skarbowej kilka lat

pracowa i przy ukadach o sól w Wiedniu by uyty,

mia nieco dowiadczenia i nauki w rzeczach skarbo-

wych; on te uoy najlepszy projekt podatkowy, który,

jak zobaczymy, nie zosta przyjty. Inny czowiek, ucho-

dzcy wówczas za powag ekonomiczn w kraju, X. Os-

sowski, posem nie by. Zreszt nikogo, coby — nie

mówi ju, zna finanse pastw obcych, ale coby wie-
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dzia, jakie jest bogactwo kraju, jaka sia produkcyjna,

jaka mono opodatkowania. Z tym zasobem wiadomo-

ci, jakie szlachcic wyniós ze swoich wiejskich rachun-

ków, brano si do uoenia nowego systemu finansów

Rzpltej. Zgromadzenie wszechwadne atwo staje si
wszechwiedzcem.

Gdyby na tem by koniec owych sejmowych nie-

dostatków ! Wiksze, jeli mona, ze leao w starych

nawyknieniach Ciaa sejmowego, w nieporadnoci, z jak
cierpiao ono najszkodliwsze a nieustajce zawady. Ka-
de zgromadzenie obradujce musi mie dla siebie jak
policy wewntrzn, bez której jego praca staje si nie-

moliw. Trzeba aby wiedziano, nad czem kadego dnia

ma radzi: trzeba, aby nikt samowolnie nie przerywa
dyskusyi, i aby mona byo pooy jej kres, jeli si
przeciga. Potrzebny wic na to regulamin, lecz o nim
dugo sysze nie chciano. Kiedy po roku mozolnego

sejmowania, jeden z senatorów wniós, iby prowincye

do kadego przedmiotu wybieray po jednym mówcy,
i ci eby za wszystkich przemawiali, zakrzyczano go
z oburzeniem, e to byoby zgwacenie wolnoci posel-

skiej. Wic i dalej wci gadano: gada kady, kiedy

chcia, i jak dugo chcia, a Izba suchaa. Rzadko to-

czya si waciwa dyskusya, walka na argumenta; ra-

czej by to szereg lunych mów, bezadna strzelanina

oratorska, której strzay paday zosobna i na wiatr.

Kady projekt wniesiony wywoywa bez koca nowych.

W chwili gdy miano zaczyna matery starostw, Mar-

szaek oznajmi, e tyle do laski zoono wniosków, i
trzebaby trzech dni na ich odczytanie, prosi wic uprzej-

mie sejmujcych, iby w swej gorliwoci powstrzyma
si chcieli. We wrzeniu 1789 obliczano do 300 projek-

tów, które nie przyszy nigdy pod dyskusya, a kademu
z nich towarzyszya mniej wicej obszerna mowa. —
Otwierajc sesy. Marszaek podawa zawsze przedmiot

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T, I. 34 ,
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do obradowania^ lecz e to nikogo nie obowizywao,
nikt wic przewidzie nie móg, czem si Izba zajmie

i jak wyda uchwa. Mówilimy ju pierwej o tym nie-

porzdku, ale jak nie wraca do niego, kiedy on wci
bije w oczy i kiedy to niepowcigliwe gadulstwo, to

zabójcze liberum loguor, bardziej ni cobd przyczynio

si do bezpodnoci tego Sejmu, do zmarnowania ostat-

nich najdroszych chwil, które Opatrzno zostawia

Polsce na ratunek *).

Poj atwo, jakich wysile byo potrzeba przy

tym trybie sejmowania, aby przeprowadzi szereg uchwa,
tworzcych pewn cao organiczn, jak to konieczne

w rzeczach wojska i skarbu. I upomnienia Króla, i per-

swazye cierpliwego Marszaka, które jednak czasem ton

oburzenia przybieray, nie zawsze zdoay to wymódz
na posach, by przygotowanej mowy Izbie oszczdzili.

Zdarzyo si, e Izba caa i Król z tronu musieli prosi
oratora, aby chcia zaczeka, a si przedmiot zaczty
ukoczy, przyrzekajc mu uroczycie, e jego wniosek

bdzie zaraz po tem wzity pod rozwag. Najczciej

Marszaek korzysta z dobrego usposobienia Sejmu, albo

ze zmczenia pryncypalnych gaduów, iby podsun
jaki projekcik wojskowo-skarbowy i zyska na jedno-

mylne przyzwolenie. Dorywczo i nieledwie ukradkiem

zdobywa on te uchway, i tak te cech maj wszyst-

kie pocztkowe postanowienia wojskowo-skarbowe. Przy-

') Nawet w zasiadaniu w sali sejmowej nie przestrzegano porzdku:

„Na tym sejmie nikt prawie na swojem miejscu nie siada exacte, tak da-

lece, e nie tylko posowie od awki do awki si przesiadaj i zkdkol-

wiek mówi, nie tylko arbitrowie midzy nimi siadaj, ale codziennie wi-

dzimy posów na krzesach senatorskich siadajcych midzy senatorami,

w tej poowie, która jest od tronu dalsza. W czem byoby zaiste powin-

noci marszaków, i ministrów, i rycerskich do porzdku ich wraca; ale

tak si teraz wszystkie magnaty boj posów, e i prawa swego dochowy-

wa nie miej." Król do Debolego, 18 wrzenia 179O.
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pomnijmy, e dnia 27 grudnia, w ostatniej przed limit

g-odzinie, marszaek wniós, aby z remanentów i ofiar

zoonyci, zakupi w Prusiech 30 tysicy sztuk broni,

jak równie, aby poleci komisyi skarbowej zacignicie

poyczki pod najtaszemi warunkami. e Izba bya
wielce utrudzon dwumiesicznemi rozprawami nad ko-

misy wojskow, i e owszem kademu pilno byo zna-

le si w domu na Nowy Rok, nikt wic nie zabra

gosu i zgoda stana. — Dnia 7 stycznia (1789) Sejm
zebra si na nowo. »Sesya (pisze Król) wydarzya si
mniej burzliw, niemy si spodziewali, profitowa wic
z tego Marszaek na ubicie projektu, którym obu Skar-

bom nakazano da po 10 tysicy zp. kademu regimen-

towi na rekruty. Skarb litewski, e pusty, nic nie da:

co koronny da, sprawi to ambaras, poniewa szefowie

regimentów nie mog wiedzie, jak wiele ludzi maj
werbowa, bo etat wojska jeszcze nie ustanowiony, ani

podatki. Zatem, cho oni zawerbuj, moe zabrakn
funduszu dla nowozacinych. — Takie to inkonwenien-

cye (dodaje Stanisaw August) wynikaj ztd, e nic si
nie dzieje systematycznie na tym sejmie, tylko wyrywa-
nego, i nie w tym porzdku, jak wykazyway moje pro-

pozycye od tronu« '). — Wiemy ju, e w styczniu zaraz

po pierwszej limicie, stronnictwo królewskie pragno
przystpi do podatków w^ieczystych, ale mu odpowia-

daa opozycya, e dopóki Rada Nieustajca istnieje, nie

moe by mowy o wieczystych podatkach ; co najwicej

na tymczasowy i na poyczk zezwol. Obalono wic
Rad, z ni usunito ko niezgody, która Stany od

czterech miesicy zakócaa, i wszyscy na nastpnem
posiedzeniu przemawiali zgodnie o koniecznoci zajcia

si skarbem. Tymczasem Komisya skarbowa doniosa,

e poyczki w kraju zacign nie moe. Marszaek wy-

') List do Debolego, 10 stycznia 1789.

34*
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móg na Sejmie upowanienie szukania pienidzy za gra-

nic, pod warunkami, jakie otrzyma si dadz. Uchwa-
lono, e Korona zacignie lo milionów, Litwa 3 miliony,

przyczem zawarowano, e Sejm adnym innym przed-

miotem prócz podatków^, zatrudnia si nie ma. By si
w nich rozpatrzy i projekta, ju na sesyach prowincyo-

nalnych podane, z sob znie i porówna, prosi Mar-
szaek o kilka dni zwoki, na co Król przyzwoli.

§. 90.

Wniosek o popisach wojewódzkich.

Po piciodniowej przerwie, na sesyi 26 stycznia,

aby skarb jakokolwiek poratowa, zgodzono si na po-

datek tymczasowy (pro tunc), którym podymne caoro-

czne, oprócz zwykych podatków, wypacone by miao
w dwóch ratach (i marca i i czerwca), z tem zastrzee-

niem, e ta dopata obowizuje dwory, nie poddanych,

i e z podatków staych potrcon bdzie. Dochód, któ-

rego spodziewano si z tego róda (wliczajc ju po-

dymne miejskie) w^yniós z Korony pi milionów, nie-

spena dwa miliony z Litwy. Do podatków wieczystych

jeszcze iiie mona byo przystpi, rzecz nie zdawaa si
dojrza. Aby czasu nie traci, wniesiono projekt opat

stemplowych od nominacyj na urzdy koronne i ziem-

skie, duchowne, miejskie i wojskowe wyszych stopni,

od orderów, indygenatów i nobilitacyj. Po kilkudniowej,

bardzo drobiazgow^ej i nucej dyskusyi, projekt zamie-

niony w prawo (3 lutego). Opaty naznaczono do wy-

sokie, ale dochód z tego róda odlegy, na razie nie

przynosi zasiku ^).

') Tak np. Prymas, od swej nominacyi mia paci looo dukatów,

biskupi po 600, przytem po 5Vo od swych dochodów przez cztery lata

od daty objcia dyecezyi; ministrowie 200 duk. od nominacyi, z takime
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Tymczasem, na sesyach prowincyonalnych inny

przedmiot zaj uwag. Strojnowski, pose woyski
doradza odnowi popisy wojskowe. Popisy, okazo-
wania czyli lustracye w dziejacli naszych czciej
podobno w Woluminach Legtim, ni na polach woje-

wódzkich jawiy si. Ustanowione za Zygmunta Starego

w celu, iby szlachta obowizana do pospolitego rusze-

nia, zaopatrzona bya w konie i rynsztunek, nader rzadko

przychodziy do skutku, i ju konstytucye XVII wieku
skar si na ich zaniedbanie. Na sejmie konwokacyj-

nym 1764, zawarowano je po raz ostatni, obowizujc
do ich wykonania, pod rygorem prawa, wojewodów, ka-

sztelanów i chorych ^) ; niema atoli ladu, aby i tym
razem weszy w uycie ; sn przy ogólnej niezgodzie,

niekarnoci i rosncej klas Avyszych zniewieciaoci,
raczej je za szkodliwe ni pomocne poczytywano. Do-
piero przed sejmem 1788, gdy w kraju nastao ogólne

zajcie si zbrojn, przypomniano i w^ojewódzkie po-

pisy. W szeregu rozpraw^ wywoanych Uwagami nad
yciem J. Zamojskiego, i ten przedmiot znalaz pomiesz-

czenie. Autor broszury, która si nim zajmuje^), wycho-

dzi z uwagi, e poniewa nie jestemy w monoci po-

stawi armii wikszej nad 50.000 (a moe i do 30.000

ograniczy si przyjdzie), potrzeba wic powikszy t
si przez milicy, któr atwo wytworzy z dawnych
popisów, do dzisiejszego zastosowanych wymagania. Obli-

czajc siy jednego tylko województw^a, twierdzi, e Wo-y sam z dóbr szlacheckich, bez adnego ucienia,

wystawi i utrzyma 2000 konnej milicyi, a 2500 pieszej.

procentem przez cztery lata. Bardziej zapomogy skarb indygenaty i nobi-

litacye, na które wyznaczono stempel po lOOO dukatów, a wiele ich udzie-

lono w cigu sejmu.

') Okazywanie, wojewódzkie i Popisy. Vol. Leg. VIT, 76 (40) i 185 (89).

') Sposób powikszenia si krajowych przez popisowe milicye. 1788.

Zdaje si, e autorem tego pisma by Strojnowski.
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Pierwsi zbieraliby si dla wicze dwa razy do roku,

po cztery tygodnie; drudzy wiczyliby si przez cztery

tygodnie kadego roku, a nadto podzieleni na dwana-

cie czci, suyliby przez miesic, stojc zaog po
grodach. Rada wojskowa kadego województwa pilno-

waaby jednostajnego umundurowania i uzbrojenia, ze

zsypek obywatelskich dostarczaaby ywnoci, przedsta-

wiaaby Królowi do patentowania oficerów, bd z armii

przeniesionych, bd z korpusu Kadetów. Przeznacze-

niem milicyi miao by pomaganie armii w czasie wojny
i gotowo do uzupenienia jej szeregów.

O ile dzi z niedokadnej, bo tylko ksikowej zna-

jomoci ówczesnych stosunków wnosi mona, ten pro-

jekt mia wiele za sob. Bez wtpienia opiera ca
obron pastwa na milicyi, czyli pospolitem ruszeniu,

byoby cikim bdem, który Polacy zbyt dugo po-

peniali. Pospolite ruszenie dobrem jest w miastach,

zwaszcza warownych, jak dawniej byy niemi prawie

wszystkie, gdzie obywatel broni swoich murów, kocio-

ów, swego domu i rodziny; dobre byy take i w ma-

ych Rzpltych, gdzie onierz nie robi duszych nad

dzie lub dwa dni wypraw, pewny, e albo zwyciztwem
opaci si sowicie trud chwilowy, albo rannego odwioz
do domu, gdzie go swoi opatrywa bd, albo wreszcie,

choby zgin, to za swoich, sercu jego najdroszych.

W tych warunkach pospolite ruszenie doskona jest

instytucy, daleko wysz, pod wieloma wzgldami, od

wojska staego. Ale w pastwach obszernych, gdzie

onierz musi i mil sto i wicej na granic, aby nie-

przyjaciela odeprze, i dalej jeszcze, aby go ciga po

za granic, pospolite* ruszenie nigdy karnego i trwaego
hufca nie utworzy. To przeciwne naturze rzeczy. Polacy,

którzy pilnie studyowali a po czci naladowali rzym-

skie instytucye, powinni byli wiedzie, e pastwo rzym-

skie, odkd wyszo z miasta, miao legie stae i miao



Dobre strony tego projektu. c^c

ich wiele, po kilkanacie i kilkadziesit. jNIogli byli

i u siebie to widzie, e na wyprawy wojenne te tylko

województwa spieszyy ochotnie, które bliskiemi byy
teatru wojny, których ciana si palia; inne zostaway
prawie obojtne. — Z drugiej strony nie mniejszym byo
bdem mniema, e pastwo, które od wieku sw si
zbrojn zaniedbao, zdoa od jednego razu przyj do

armii regularnej, i liczb i swem urzdzeniem podobnej

do tych, które w ssiednich mocarstwach istniay. Mi-
dzy temi dwoma ostatecznociami, pewna droga pore-
dnia bya wskazana natur rzeczy

; projekt Strojnow-

skiego najbardziej zdawa si odpowiada istotnym wa-

runkom, w jakich si Rzplta znajdywaa. Wedug obli-

czenia jego, bardzo skromnego, milicya caej Rzpltej

moga przynie z dóbr szlacheckich 50 tysicy koni,

i wicej, ni drugie tyle piechoty^ Za przykadem oby-

watelstwa nie wtpi, e poszyby i miasta, ju wów-
czas do ycia publicznego budzce si, i w szlachetnej

rywalizacyi postarayby si o wystawienie swoim ko-

sztem kikudziesiciu tysicy pieszego ludu. Kraj ubogi,

gdyby zamiast stutysicznej zamierzonej armii, na po-

owie teje liczby by si ograniczy i dobrze j we
wszystko opatrzy, jeszczeby przytem zniós ciar 150

tysicznej milicyi, na krótki czas od swych zaj odry-

wanej, ywionej kosztem miast i obywatelstwa, a któ-

rejby skarb publiczny jedynie broni i pacy oficerów

dostarcza. Obrona kraju nie tylko na jednym zacinym
polegaaby onierzu ; kady powiat i kade miasto czu-

yby si do niej zosobna obowizane, i nieprzyjaciel,

pomimo kilku nawet wygranych bitew, jeszczeby wsz-
dzie spotyka zaporu. Gdyby z obcych dziejów mona
czerpa dowody, to godzioby si na poparcie tego pro-

jektu przytoczy, e kilkoma laty pierwej Washington
z podobnych milicyj, zrazu niekarnych i niewywiczo-

nych, zdoa, mimo klsk i niewymownych trudnoci,
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utworzy w kocu armi, która stawia czoo najlep-

szemu europejskiemu wojsku. A i Prusy w dziesi lat

póniej równie nauczajcy poday przykad. Ograniczone

traktatem tylyckim do armii nie wyszej nad 40 tysicy,

przemieniajc w niej co roku rekruta, przysposobiy

tak liczb wywiczonych szeregowców, e w sze lat

potem, 18 13, nazajutrz po wypowiedzeniu v/ojny, mogy
wystawi 120, nieco póniej 200 tysicy wojska. — Je-

eli od militarnych przejdziemy do moralnych i poli-

tycznych korzyci tego projektu, to i tu na jego stron
szala si przew^ay. Naród prdkoby w sobie odnalaz

dawn ochot rycersk, bo u Polaków zapali j atwo

;

od sporów i zawici politycznych umysy przeniosyby

si do szlachetniejszych wysile, do zaj wojskowych,

i zamiast jzycznej albo pimiennej szermierki, walczo-

noby z sob o lepsze w ubraniu, uzbrojeniu i wiczeniu

szeregów. Duch narodu podniósby si, orzewia, zm-
nia, i nie trudno przypuci, e ow^e poche i rozpustne

zabawy, które tyle czasu i si marnoway, coraz mniejby

ówczesn spóczesno nciy. — Zdaje si wic, e pod

kadym wzgldem myl ta bya zdrowa i nic dziwnego,

e zaledwo poruszona, ywe znalaza poparcie; kilka

sejmików, krakowski, czernichowski i inne, zaleciy j
mocno w swych laudach ^). — Czynic si wyrazem tej

budzcej tu i owdzie opinii, Kotaj takie nad rzeczo-

nym projektem, jeszcze przed sejmem, robi uwagi:

»Popisów nie tylko nie mam za romans, ale owszem
za jedyny rodek, który nas postawi w wyrównywajcej
sile, naprzeciw nadzwyczajnej ssiadów mocy«. Poczy-

tuje on armie ociennych mocarstw za zbyt wielkie,

rujnujce kraj i mieszkaców, a niezabezpieczajce pa-

') Województwo bracawslde, przed sejmikami jeszcze, chciao wy-

stawi u siebie tak milicy i odda j pod zarzd departamentu wojsko-

wego. Zaleski, Korespondencya krajowa Stanisawa Augusta (Rocz. T.

H. P. 1870, s. 217).
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stwa, bo i krociowe armie od bdów wodza lub srogo-

ci klimatu w jednej kampanii zgin mog i osabi
na lat kilkadziesit si kraju, który si zdoby na tak

sztuczny, mechaniczny rodek swej obrony. On chciaby
czego gbszego, trwalszego, ywotniejszego. »Naród,

w którybymy potrafili tchn ducha onierskiego, któ-

rybymy zrobili zbrojnym, umiejtnym i przywizanym
do swej caoci, nigdyby nie zniós kajdan obcych
i w kadym czasie znalazby zdolne do ratowania siebie

sposoby «. Wedug niego popisy s nie tylko do wyko-
nania podobne, ale nieuchronnie potrzebne. Dayby one

okazy jakiemu wielkiemu geniuszowi do \vynalezienia

nowych zupenie stosunków, odnoszcych si do ogól-

nych regu taktyki ; wpynyby skutecznie na popraw
obyczajów przez wprowadzon subordynacy, skasowa-

yby nieczynne urzdy. Przez nie Polacy wydobd si
z gnunej nieczynnoci, zatrudnieni najwaniejszym objek-

tem, bo sposobieniem si na obron swej Ojczyzny, nie

bd podem narzdziem monych i sejmikowego pija-

stwa ^). »Gdyby JWPan móg tego dokaza (odzywa

on si do przyszego Marszaka), aeby nastpujcy Sejm
ustanowi prawo o popisach, obmyli fundusz na 50

tysicy wojska i w zupenym postawi je komplecie,

gdyby nadto, trzymajc si potrzebnej skromnoci, nie

wcign on nas w wojn ssiedzk, zachowujc przy-

najmniej przez czas niejaki spokojno granic, aeby tak

chwalebne ustawy do skutku przyszy i cokolwiek przez

czas nabray powagi, byby zbawc narodu « ^).

Wszake jakiekolwiek byy zalety tego projektu,

wielkie przeszkody do jego przyjcia i wykonania za-

chodziy w samym sejmie i w^ kraju. Najpierwsz bya
ta, e aden z przewodników sejmowych nie mia w so-

') Lisfy do Maachowskiego, Cz. I, 170 et seqq.

') Ibidem, I, io2.
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bie rycerskiego ducha^ aden ani w krajowem ani zagra-

nicznem wojsku nie suy. Maachowskie Ignacy i Stani-

saw Potoccy, Ks. jenera ziem podolskich, nadewszystko

Stanisaw August, byli to ludzie wiatli, Ojczyzn go-

rco miujcy, po europejsku wyksztaceni, po europej-

sku mylcy i czujcy, i jeli z wielu dawnych oczycili

si wad, to te wiele uronili starej, dobrej tradycyi.

Nie byli to ju dawni anarchici, ale i szlacheckiego

nie mieli animuszu. Ich ideaem byy instytucye za-

chodnie, pod wzgldem wojskowym Prusy, i nie sdzili,

aby na inny sposób mona byo Polsk uzbroi i ubez-

pieczy. Ich pojcia, rodzaj ycia, nawyknienia, wszystko

ich odstrczao od kord i hazardów wojennych, wszystko

im kazao szczególnie wystrzega si nieporzdku, który

od tumnych zgromadze by u nas nieodczny i w isto-

cie, bardziej ni gdziebd niebezpieczny. Obok szlachty

konnej, gwarnej i buczucznej, rycerskiemi wiczeniami

popisujcej si, trudno nawet wyobrazi sobie Króla,

jak Stanisaw August, który miy by, polerowany,

w obejciu sodki, wymow mia ujmujc, do pióra

i pracy gabinetowej nadzwyczaj zdolny, ale który na

koniu siedzie nie umia i doby szabli nie mia nigdy

w swojem yciu okazyi. Rzecz wic prosta, e przy tak

mikkiem usposobieniu sfer najwyszych w pastwie,

przy ich zcudzoziemczaym poniekd nastroju, pospolite

ruszenie, choby te w karby organizacyi ujte, musiao
si wyda anachronizmem i na dobre przyjcie liczy

nie mogo. Nie to przecie zaszkodzio mu gównie.
Szlachcie redniej i uboszej projekt ten si podoba.
Czy dlatego, e ta warstwa narodu mniej bya tego

wiadom, co si dziao za granic, czy te, e w niej

byo wicej ochoty do boju, temsamem wicej ufnoci

w siy krajowe, do, e myl popisów znalaza u niej

yczliwe echo. Skoro jednak projekt Strojnowskiego

oddany by pod deliberacy i na sesyach prowincyo-
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nalnych poczto si nad nim zastanawia, spostrzeono,

e partya hetmaska najgorliwiej przy nim obstawaa.

To w^zbudzio podejrzenie. Wiemy, jak uparcie powta-

rzay si wówczas w Warszawie pogoski o konfedera-

cyach prowincyonalnych. Domylano si wic, i nie bez

susznoci, e myl popisów bya fortelem hetmana

i Walewskiego, a przynajmniej przez nich w tym celu

forytow^ana, aby szlacht po województwach zgromadzi,

uzbroi, i dosiadszy konia, ogosi konfederacy nieza-

wis od warszawskiej. Wydano broszur, która zamiary

hetmaskie, praw^dziwe czy domniemane, w tych popi-

sach odkrywaa i w^ykazywaa ich doniose a szkodliwe

skutki ^). Obawa anarchii, rozerwania kraju, a w kocu
wojny domowej, przerazia nietylko królewsk ale i opo-

zycyjn party. »Projekt popisów (pisze de Cache) im

duej jest rozbierany, tem wicej nieufnoci podnieca

do hetmana Branickiego. Od przyjazdu swego, wyraa
si on z wielkiem niezadowoleniem o Komisyi wojennej,

jako o ludziach, którzy nic nie rozumiej i zgoa nie

znaj swego fachu. Jest ogólne mniemanie, e na czele

niekarnej milicyi chciaby on ogarn ca wadz het-

mask, bez adnego ograniczenia, co si opozycyi

a zwaszcza rodzinie Potockich nie podoba. Nie przej-

dzie wic ten projekt« ^). My dodamy, e nawet nie

przyszed pod rozprawy sejmowe; w Dyaryuszu sejmo-

wym nie zostawi adnego ladu. Myl zdrowa, z tylu

miar zbawienna, w schorzaym organizmie Rzpltej bya
ju zbyt ryzykown ^).

') MyHi nad projektem milicyi województwa woyskiego (cytat

u Piata, Literatura polityczna Sejmu czteroletniego. Kraków 1872, s. 95).

*) Raport 25 lutego.

3) Kraszewski (Polska i t. d. II, 347) powiada, e Król oddawna

zamyla o tworzeniu milicyi krajowej, e plan by wygotowany przez Ko-

marzewskiego. Wedle tego planu podkomorzowie lub inni wysi urzdnicy

wojewódzcy mieli milicyami dowodzi; do nich naleao urzdzi spis
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Pomnoenie kawaleryi narodowej.

Z projektem powyszym czy si inny. Zleciy

Stany Komisyi wojskowej (27 grudnia) uoy etat przy-

szej armii, tak co do iloci, jak rodzaju broni, wedle

którego wszystkie urzdzenia finansowe i wojskowe miay
by nastpnie pow^zite. Zanim jednak komisya plan

swój ukoczya, woj. Walewski przedstawi Stanom
wniosek (26 stycznia): e gdy postawienie armii w za-

mierzonym komplecie nie moe przyj prdko do skutku,

gdy onierza pieszego dugo trzeba formowa, a z nad-

szlachty i mieszczan, zdolnych do suby i wybra po jednym z wocian

na dwadziecia dymów. Podkmorzowie powoani by mieli do "Warszawy

dla zoenia przysigi, a naczelne dowództwo nad mdicyami powierzone

by miao Kociuszce. Ju nawet 30 tysicy karabinów zakupiono w Gda-
sku dla uzbrojenia milicyi. Król zwierzy si niepotrzebnie z tym pomysem
jen. Gorzeskiemu, ten kobietom, a od nich dowiedzia si Buhakow
i zdoa na czas rzeczy przeszkodzi. — Kraszewski zamieszcza te szcze-

góy pod r. 1790, lecz nie podaje, zkd je wzi. Caa ta wiadomo wy-

daje nam si bardzo wtpliwa ; zestawiona z datami i faktami spóczesnemi,

krytyki nie wytrzyma. Kiedy Kociuszko przyj sub w Polsce, Koma-

rzewskiego ju nie byo i do spraw wojskowych ju si wcale nie miesza.

W Gdasku nie znajdoway si fabryki ani zapasy broni; komisya woj-

skowa sprowadzaa je z Berlina, i nieraz brakowao na ich zapat pie-

nidzy; Maachowski z wasnej szkatuy ratowa ubóstwo skarbu. Gdyby

taki zapas znajdowa si w Gdasku, Król byby go odda Komisyi.

AVydanie sekretu przed ministrem rosyjskim nie mogo rzeczy przeszkodzi,

potajemnie nie daa si ona zrobi. Trzeba byo na to uchway Sejmu

i ogromnych zachodów, aby j zebra, uzbroi i wywiczy. W papierach

królewskich nie znajdujemy ladu tego projektu. Chyba dopiero w r. 1792

móg si on zrodzi, w przeddzie rozpoczcia wojny, ale wtedy ju ani

czasu, ani rodków nie stawao do wykonania tego planu. W dziele Kra-

szewskiego niema porzdku chronologicznego, ani krytycznego i politycz-

nego ocenienia; wszelako jako zbiór wypisów ze wspóczesnych broszur,

których znaczny poczet autor mia pod rk, i jako obraz spóczesny,

dzieo to ma wag.
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chodzc wiosn Rzplta moe znale si w konieczno-

ci bronienia swych granic, wypada zatem zwikszy
natychmiast liczb kawaleryi narodowej. W tym celu

Rzplta (nie komisya) ma wybra kilku obywateli, któ-

rzy upowanieni do zacigów po wszystkich wojewódz-

twach, powinni bd dokona ich w miesicu maju.

Wniosek ten, naspó z Branickim uoony, zawiera

nadto, aby chorgwie kawaleryi narodowej podnie do

150 gów, a trzy regimenta dragonów, aby na puki
przedniej stray przemieniono.

By oceni warto tego projektu, musimy pozna
lepiej kawalerya narodow, jak wówczas istniaa. Do-

wódzc chorgwi by rotmistrz, majcy w armii stopie,

jenera-majora. Od roku 1764 nie pobiera pensyi, ale

dawa chorgwi swoje nazwisko, jej pieczci swój herb,

i przedstawia Królowi podwadnych oficerów do paten-

towania. Byli to zazwyczaj wiksi panowie, i przy cho-

rgwi nie przebywali. Rotmistrza zastpow^a w cho-

rgwi porucznik; ten mia pod swemi rozkazami chor-
ego, namiestnika, wachmistrza i kapralów. Pierwszy

szereg chorgwi tworzyli towarzysze, opatrzeni w lance,

paasze i pistolety; w drugim stawali pocztowi czyli

szeregowi, zbrojni w paasz, pistolety i karabinek. To-
warzysz kawaleryi narodowej musia by szlachcicem;

jak dawny rycerz, ze swymi giermkami przystawia on

do chorgwi ze swoim szeregowym i luzakiem, o trzech

wasnych koniach, ze swoj broni i mundurem ; w armii

mia rang oficersk. — Cae to urzdzenie byo wielce

przedawnione, pozostao z dawnych czasów, kiedy to

Rzplta, nie utrzymujc staej armii, potrzebowaa tylko

na przypadek wojny wyda listy przepowiedne dla rot-

mistrzów, a ci w szlachcie do konia i kord nawykej,
znajdywali wypróbowanych onierzy, panów towarzy-

szów z ich sowitemi pocztami. W armii regularnej

i w czasie pokoju by to anachronizm, który si prze-
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chowa skutkiem nieznajomoci zmienionej we wszyst-

kich wojskach europejskich taktyki, a oraz skutkiem

chlubnych wspomnie o przewadze starej polskiej hussa-

ryi. Komarzewski, jak widzielimy, zacz by t jazd
na sposób europejski przerabia, zastpujc towarzyszów

pocztowymi: ale na sejmie 178Ó Branicki dzieo jego

zniszczy, autora sponiewiera. — Towarzysz, zazwyczaj

ubogi szlachetka, kiedy si zdoby na trzy konie, to

ju cay jego majtek stanowio. Odwany by, do boju

rczy, ale konie swoje oszczdza, i nieraz porucznikowi

a nawet brygadyerowi odpowiada : jak strac moje ko-

nie, kto mi da inne? Mundury nosili jednostajne (gra-

natowy z konierzem i wyogami karmazynowemi); lecz

w koniach, siodach, a nawet uzbrojeniu wielka pano-

waa rozmaito *). Na koniu siedzie i nim wodzi umia,
lecz po swojemu, jak si od dziecistwa wyuczy, ztd
konie byy najczciej znarowione, do trzymania szyku

i do obrotów mao sposobne. Naprawd, byo to zsze-

regowane pospolite ruszenie, niekarne i drapiene. To-

warzysz pobiera 1200 zp. rocznej lafy, i z nich musia
utrzyma siebie, szeregowego z luzakiem i trzy konie ^).

') Pod koniec Sejmu korpus ten przyszed do wikszej jednostaj-

noci w ubraniu i uzbrojeniu. Wedug regulaminu, mundur towarzysza

skada si z kurtki granatowej z karmazynowemi wyogami, spodni w-
gierskich dugich z czerwonego sukna, butów krótkich, przytem kaszkiet

czarny, okrgy, wysoki. Bro : szabla, dwa pistolety, u towarzyszów lanca

z chorgiewk. Oficerowie ubrani podobnie, lecz nieskoczenie wytwor-

niej : szlify, pasy, pendenty, patrontasze, wszystko z czystego srebra albo

posrebrzone bogato. Spodnie dugie, granatowe z karmazynowemi wypust-

kami; na gowie konfederatka karmazynowa z biaem piórkiem, ze srebrn

sprzczk i takime sznurem ; paasz wiszcy po huzarsku, z najlepszej stali,

pochwa od srebra byszczca. Uniform by pikny i czowieka dorodnego,

a takimi w tej kawaleryi byli niemal wszyscy, przelicznie ubiera.

'*) Bro ta bya kosztowna bardzo, a pomimo to onierz nie mia
naleytego opatrzenia. W r. 1791 (na posiedzeniu i lutego) Zajczek do-

wiód, e towarzysz w aden sposób ze swego odu utrzyma si nie moe.

Zapytywano, dlaczego dawniej móg si utrzyma? Bo dawniej (bya odpo-
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Wypacano mu j co pó roku zgóry, a dodawa zby-

teczna, e prdko j traci. Stojc na wsi lub w mia-

steczku, powinien by paci za ywno i fura, naj-

czciej jednak nic nie paci, albo tyle tylko, ile chcia,

a kiedy mu odmawiano, wydziera gwatem. Kady
przemarsz kawaleryi plag by dla wioski ; nieraz i odarli

i zbili i jeszcze zgorszenia dopucili si, a oskary nie

byo przed kim. Nie móg ukara porucznik, bo naj-

czciej to samo robi. Pomimo to, kawalerya naro-

dowa bya u szlachty popularna, suy w niej byo
karyer dla uboszej szlacheckiej modziey; garna
si te do niej ochoczo. Ncio j ycie gwarne i we-

soe, i respekt dla pana towarzysza ; miaa za co pohula,

a kiedy zabrako, chop musia i czeka i konia wyywi.
W czterech brygadach armii koronnej liczono gó

chorgwi kawaleryi narodowej, kada po 30 do 40 koni,

razem 3500; Branicki da podniesienia chorgwi do

150 gów, razem 11 tysicy wicej, ni dotd byo.
Nadto, poniewa w 30 chorgwiach czyli kompaniach
przedniej stray i dragonów znajdowao si 1550 koni,

a projekt Branickiego podnosi kad do 135 gów,
przybywao wic z tego tytuu 3100. Tak wic z 5500
koni, które tworzyy jazd koronn (wliczajc w ni
i puk gwardyi królewskiej), bro ta uró miaa od
razu do 19.800 koni.

Projekt ten z wielu miar nie podoba si Królowi
i jego najbliszym, lecz i naczelnikom opozycyi nie przy-

pada do smaku. Caa robota bya przedwczesna, wy-
przedzaa etat armii, którego jeszcze nie znano; wyry-
wano jeden szczegó z caoci, któr razem naleao

wied) i on i jego szeregowy y nieraz za darmo; teraz za, gdy komisye

wojewódzkie obywatela i chopa uciska nie dozwalaj, i gdy za wszystko

trzeba paci, od nie starczy; i konie tak bywaj schudzone, e brygady
ledwo po sto koni maj zdatnych do suby. Argumenta Zajczka wyday
sie tak przekonywujce, e Sejm bezzwocznie uchwali Zulag dla kawaleryi.



^A Ks. III. — Sejm rzdzcy. — 1 789.

rozway i zdecydowa. Sposób zacigu dawa take
wiele do mylenia, ile e nie przez Komisy, lecz owszem
niezalenie od niej, przez osobno wyznaczonych mia
by dokonany; budzi wic podejrzenie, e tu znowu
Hetman z Walewskim co na swoj rk knuj. Nadto,

tak znaczne powikszenie jazdy, najkosztowniejszej broni,

nie zostawao w adnym stosunku ze skarbem, którego

jeszcze prawie nie byo, ani z piechot, której pomno-
enia przedewszystkiem yczono. Wiedziano te, jak

cikie byy niedogodnoci kawaleryi narodowej i prze-

widywano z obaw, ile ztd ucisku dla biednego ludu

przyronie. Pytano Branickiego : dlaczego ten popiech
i taka moc kawaleryi? Bo na wiosn, odpowiada, taniec

si zacznie, onierz pieszy nawet chodzi do tego czasu

si nie nauczy; jaki taniec, nie dodaw^a. Nikogo to,

oczywicie, nie przekonywao. — »Marszaek sejmowy
(pisze Król 7 lutego) przez kilka dni, i jeszcze wczoraj

u mnie w gabinecie immediate przed sesy najmocniej

elowa przeciw tej zbyt wielkiej liczbie kawaleryi,

i mnie i ze mn jedno trzymajcych zagrzewa do opo-

nowania si temu pochemu zapdowi«. A jednak nikt

otwarcie przeciw niemu powsta nie mia, z bojani

przed opini, która wszelki wniosek powikszenia armii

namitnie i haaliwie popieraa nie wchodzc bynaj-

mniej w jego warto i skutki, i od razu mianem zdrajcy

i moskala pitnowaa kadego, kto jego bdy wykazywa.
Dyskusya trwaa trzy dni (4 do 6 lutego). Król

zabrawszy gos, pochwali naprzód Hetmana i Walew-

skiego, bo, jak powiada, » dzieje si to powszechnie na

naszych sejmach, e chcc przeciwi si zdaniu czyjemu,

zawsze si od pochwa zaczyna, ile gdy w niem jest

pozór popularnoci «. Nastawa na to, eby przez komen-

dantów dywizyi a nie przez umylnych werbowników

zacig by sprawiony, przytem ostrzega, e dopóki

Komisya nie bdzie miaa pienidzy w rku, onierz



Rozprawy nad -wnioskiem o kawaleryi. cac

pomnoony, zamiast usugi, musiaby sta si krajowi

ciarem. Odzywali si posowie królewscy, lecz sabo,

nie czujc si w monoci sprzeciwiania si Branickiemu

w materyi wojskowej, który jako »wódz dowiadczony*,

o swoich kampaniach nierzadko wspomina. Przestrze-

ga jMarszaek, e powikszenie kawaleryi do 20 tysicy

przyniesie wydatku 8 milionów (jako sam zacig do

2 milionów kosztowa) ; tymczasem z remanentów, z ofiar

i z podatku protunkowego my wicej nad 5 milionów

do koca maja mie nie moemy; da, by zwikszenie
chorgwi przynajmniej do 100 ludzi ograniczy, bo na

wicej mono skarbowa nie pozwala. — Najgruntowniej

i wszechstronnie zbija projekt zacigów ks. podskarbi

Poniatowski. Przedstawi, e sama przyzw^oito i wzgld
dla Komisyi, od której etatu przed miesicem zadano,
nakazuje czeka na jej zoenie; dowodzi, e 20 tysicy

kawaleryi w samej armii koronnej za wielk jest liczb;

jakie nam rodki zostan na piechot? Jako sama jazda

wojska nie czyni, tak te z liczn i najlepsz jazd nie

otrzymuje si zwyciztwa; ono od piechoty i artyleryi

zaley, a dopiero, gdy te skutek swój przynios, kawa-

lerya reszty dokonywa. Jeeli kraj nasz, usadzajc si
na zbytniem mnoeniu onierza konnego, mniej o pie-

chot dba bdzie, nie przyjdzie nigdy do takiego w^oj-

ska, któreby z ssiedniemi mierzy si mogo. Tak wic,
niedostateczna do obrony kraju a bardzo kosztowna,

bro ta przez swój nagy zacig, jak proponuj, moe
sta si wielce szkodliw. Bo zapewne da bdziemy
od oficerów, aby karnoci tego wojska przestrzegali

i adnych nie dopuszczali naduy; lecz jake oni tego

dopeni, kiedy zwikszajc szwadron z 30 do 150 gów,
adnego mu nie dodajemy oficera? Zwaajc, jakie za-

mieszanie musi nastpi w kraju przy tak wielkich i na-

gych zacigach,' zoonych nie tylko z towarzystw^a ale

i z szeregowych i wielu innych ludzi, którzy za woj-

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. ^^
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skiem w usudze towarzyszów id, nie mona sobie obie-

cywa, aby z tej, tak licznej zgrai^ rozliczne nie dziay
si ekscesa, którym zbyt maa ilo oficerów zapobiedz

nie potrafi. Radzi, aby po w^ojewództwach ustanowiono

wprzód komisye - cywilno-wojskowe, któreby tym cho-

rgwiom lokacye, furae i inne potrzeby obmylay,
i od razu przyuczyy zacinego onierza do subordy-

nacyi, bez której ani si wyywi, ani dobrze spotyka
nieprzyjaciela nie moe. Jeeli to w^szystko pominiemy,

ów onierz nie obroc Ojczyzny, ale panem naszych

majtków mieni si bdzie, i zarówno w pokoju jak

w wojnie, stanie si dla nas ciarem. Nakaza zacig
kilkunastu tysicy szlachty, tak raptownym sposobem,

jest to zrobi co podobnego do pospolitego ruszenia.

Pospolite ruszenie nigdy wojskiem by nie moe, ani

na takich zasadach w^ojska tworzy nie naley.

To wyborne ocenienie projektu przynosio zaszczyt

roztropnoci i odwadze Ks. podskarbiego ; nie byo na
wiele do odprowadzenia. Lecz uczepiono si wyrazu

zgraja, którego mówca uy w prdkoci i wraz z arbi-

trami woano z oburzeniem, e Ks. podskarbi ponie-

wiera drobn szlacht. Wszystkie wic jego argumenta

przepady _, a cho tómaczy si, e nie szlacht, któr
ceni, lecz luzaków z pospolitego gminu mia na myli,

nic to nie pomogo, sowo zgraja i na póniej pozostao

przy nim. — Z obroców projektu najzrczniej i najwy-

mowniej przemawia Branicki. Z t gst min, któr
przybiera, kiedy by midzy swoimi, z t wyszoci,
któr sobie przypisywa, jako jedyny w sejmie m
wiadomy rycerskiego rzemiosa, przytem czujc za sob
poparcie publicznoci, argumenta przeciwników, nie si
wywodów, ale dowcipem i fantazy szlacheck wywra-
ca. Na zarzut nieproporcyonalnego pomnoenia kawa-
leryi odpowiada nie szczerze, e trzyma si uchway
o stutysicznej armii, z której 66 tysicy na Koron
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przypadnie, a wic 20 tysicy jazdy nie psuje jeszcze

stosunku, któryby chciano zachowa. Prawda, e infan-

terya w wojsku jest murem, ale Ks. podskarbi sdzi

o kraju, jak powinien by, a nie patrzy, jak jest. Na wy-
doskonalenie infanteryi trzeba tyle starania, tyle ryn-

sztunku i tyle wydatków, e nie wiem, jak si na to

wszystko zdobdziemy. Patrzc na te trudnoci, udaem
si do geniuszu polskiego. Ta kawalerya z nas samych
skada si bdzie

;
jak wic jedni z nas szczodrzy bd

na zapat w^ojska, tak drudzy szczodrzy do wylewu
krwi. Wiem z praktyki, bom byw^a na kampaniach:

mówi, e gdy postawi si onierza, podug taktyki

wywiczonego, cho on byway na wojnie, ju ma w so-

bie ducha na pó wybitego i nie inaczej, jak kijem

mona go naprzód popycha; kiedy w kawaleryi naro-

dowej dosy bdzie, gdy brat na brata zawoa: dalej

panie Pawle^ dalej panie Michale, i ju wszyscy — wskok
do ognia ! . .

.

Dziarskie sówko Branickiego zapewnioby jego

projektowi wygran, gdyby ona od publicznoci nie

bya z góry zapewnion. Z »wielkim wodzem«, jak go
nazywano, tyle animuszu szlacheckiego majcym, któ
si móg spiera! Bez trudnoci powicono mu puki
dragonów, których fraki i urzdzenie cudzoziemskie nie

podobay si; na 155 wotujcych ledwo 3 za nimi si
ujo. Skoro przyszo do decydowania o chorgwiach
kawaleryi, postawiono pytanie: czy do 1^0 gów, czy tet

do 100 tymczasem maj by podniesione? Wotowano go-
no: 120 gosów pado po stronie Branickiego, 51 prze-

ciw. Syszano midzy innemi takie argumenta, e jak

w czasie poaru trzeba wody jak najwicej, aby ogie
ugasi, tak te i w^ojsku trzeba jak najwicej onierza,

aby pobi nieprzyjaciela, »dlatego za najwyszem pomno-

eniem w^otuj«. Rzecz szczególna, e sam Marszaek
sejmowy, cho tak niechtny projektowi, da swój gos

35*
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za nim, tómaczc si, e gdy si pokae niepodobie-
stwo utrzymania tej wieloci ludzi, bdziemy mogli wtedy

j zmniejszy! »Ten postpek Maachowskiego, mimo
prawdziwe dobro kraju (pisze Król), przypisa jedynie

trzeba nieuwanej i nieobywatelskiej chci przypodoba-

nia si arbitrom, którzy tu hucz na Sejmie, ile razy

podoba si opozycyjnym zapala ich burzliwemi gosami^
jak to si dziao przez te dnie« ^).

W jednym tylko punkcie przegra Branicki. Sejm
nie chcia powierza zacigów niezalenym werbowni-

kom, odda je rotmistrzom pod rozkazami Komisyi. Ci,

najdalej w miesic po zapadej uchwale, majc si sta-

wi przed Komisy, odbior na zacig póroczn ga
swej chorgwi (90 tysicy z.), i postawi j w komple-

cie do koca maja, pod utrat swego stopnia i zwrotem
zaliczki. »Warujemy przytem najmocniej (mówi prawo),

aby ten cay zacig bez adnego uciemienia obywate-

lów po województwach uskuteczniony zosta« ; skrzyw-

dzonemu /i^r^^;?^ do grodów lub do Komisyi wojskowej

otwarte, co dla biednego chopa adn nie byo rkoj-

mi. Doda take wypada, e Litwa nie posza zupenie

za przykadem Korony; z powodów, e jej skarb by
mniej zamony, a kraj w konie uboszy, ograniczya

swe chorgwie do 99 gów.
Uchwalony w ten sposób zacig mia w pierwszej

chwili wielkie powodzenie. »Zapa w narodzie (pisze

wiadek naoczny) i ch ogólna ratowania Ojczyzny

byy tak wielkie, e nad wszelkie spodziewanie w naj-

prdszym czasie chorgwie stany w komplecie. Ci, co

si aplikowali w palestrze, co po dworach suyli za

ekonomów i rachmistrzów, porzucali swoje sub, a szli

do brygad; krewni, przyjaciele skadki dla niektórych

robili; i tak przysposobieni w pikne trzy konie, zwer-

') List do Debolego, 7 lutego.
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bowawszy szeregowego i luzaka, w bro i mundur opa-

trzeni, stawali w chorgwiach. Szlachta dziedziczna prze-

dawaa swój kawa ziemi i do brygady zacigaa si.

Mówi to najpewniej, bo z wasnego dowiadczenia, b-
dc wieo rang rotmistrza zaszczycony, w przecigu
omiu tygodni miaem komplet zupeny, nawet wielu

przyjcia odmawia musiaem, adnego na to nie po-

niósszy ekspensu *)«. Ju w pierwszych dniach czerwca

niektóre chorgwie popisyway si w Warszawie przed

Komisy wojskow; najpierwsz przedstawi Oarowski,
kasztelan wojnicki, wobec licznego zgromadzonego ludu,

który, jak donosi inny wiadek, »niewypowiedziane swe
ukontentowanie okazywa, widzc na oko, e gorliwe

dla Ojczyzny i pracowite Stanów rozrzdzenia ju si
w skutku okazuj* ^).

Prdko jednak mina ta pociecha. Mód cisna
si do wojska, to prawda; lecz, e nie byo ludzi, coby

j od razu w rygor wojskowy ujli, w^szystko zostao

po staremu; » wicej trawiono czasu na ubiorach i ekwi-

powaniu, ni na wiczeniach; prócz tego zaraz si roz-

winy wypadki przewodzenia i niekarnoci ^). Kawale-

rya narodowa nowego zacigu nie odstpia dawnej

natury ; nim trzy miesice upyny, z wielu stron kraju

dochodziy na ni ale, e nie tylko ubogiego ludu, ale

i obywatelstwa i wadz nie szanuje. » Gdziekolwiek prze-

chodzi jaka komenda wojska (mówi Kitowicz), wszdzie

peno narzekania ubogich wieniaków i mieszczan, przy-

muszonych od onierzy do szafowania sobie dobrego

wiktu, a za to odbierania lichej albo adnej zapaty.

^) Mich. Kossakowskiego, pisarza poln. lit. : Pamitnik ms.

*) Gazeta warszawska^ 6 czerwca 1789.

') Komian K. : Pamitniki, I, 207.
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onierze za nawzajem zasaniaj si przeciw tym skar-

gom, e nie s patni, w czem naley im da wiar ^)«.

Sprawdziy si co do joty przepowiednie ks. Sta-

nisawa Poniatowskiego. Gorsze jeszcze, bo trwalsze

skutki rozwiny si z czasem. Niekarno i wydzierstwa

kawaleryi ostudziy w narodzie ch do licznej armii;

mówiono sobie, e to zanadto i paci podatki i cierpie

gwat od onierzy ; w nastpnym czasie o wiele trudniej

szo rekrutowanie ; chopi uciekali za granic, rzemiel-

nicy obcego pochodzenia opuszczali kraj. Nadto te po-

spieszne zacigi kawaleryi cae uzbrojenie Rzpltej po-

pchny w niewaciwym kierunku. I tu znowu, jak

w materyach skarbowych, nic si nie dziao porzdnie,

systematycznie, ale na wyrywanego. Rzplta wycieczona
tak znacznym wydatkiem, nie miaa z czego oy na

piechot i artylery; od czasu do czasu uchwalono jak

') Pamitniki, I, 157. — Odezw si te ale wielekro na sejmie;

tu posuchajmy doniesie do jednego z czonków Komisyi wojskowej.

„Prosz przeoy Komisyi krzywdy i opresye od wojska narodowego;

jeeli co obowizuje sumienie, to pacz i krzywda ubogiego ludu. Przy-

szlijcie kogo, niech zrewiduje kraj, gdzie stoi albo przechodzi kawalerya

narodowa. Kaecie j pozywa do sdu, lecz pierwej kraj zniszczeje, zanim

do sdu przyjdzie. A potem, któ nagrodzi tych nieszczliwych, których

i z chleba odzieraj i oijami bij i okna im wycinaj? Ju dzisiaj ta ka-

walerya, od Branickiego promowana, daje si pozna; a co dalej bdzie?

To do doskonaoci Komisyi naley: naprzód tyle wojska, ile paci mo-

na, a potem rygor. A jake dzi pac? Co to, pó roku pacy czeka;

pretekst wyborny, eby nic za ycie nie paci; a e y trzeba, bierze si

za darmo! Przytem ile podwód, ile usug: prawdziwie lud najnieszczli-

wszy! To ustanowienie naszego wojska bardzo jest podobne do tureckiego,

wic i konsekwencye bd tylko takie, aby kraj zrujnowa. Zawsze sy>;z,

e ludzie preferuj: czego mniej, byle porzdne. Ju to teraz nie bdzie,

jak byo kiedy za Czarneckiego; nieche tak bdzie, jak za Laudona,

a do tego, niech history czytaj, co to bya Polska z wojskiem niepat-

nem. .
." (Listy ks. Ztibomirskiej, z Opola, do obonego Krasiskiego,

I i 30 padziernika 1789. Bya to jedna z najpowaniejszych matron pol-

skich owego czasu).
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sumk na amunicy, na potrzebne rekwizyta, ale do po-

rzdnego ich zaopatrzenia nie przyszo. Mówili cudzo-

ziemcy, e Rzplta chyba po tatarsku wojowa zamyla,

z tem, co ko kawalerzysty na sobie uniesie. Wojsko
dug-o jeszcze miao charakter ruchawki, pomimo kilku

zdolnych i dowiadczonych oficerów^, których z zagra-

nicznych armij sprowadzono.

Nie chciano pospolitego ruszenia obok wojska, za-

trzymano je w wojsku. e Sejm tak wyda uchwa,
to si da wytómaczy (cho nie usprawiedliwi) niezna-

jomoci rzeczy, naleganiem niesfornej publicznoci. Ale
jak zrozumie Branickiego? On, bd co bd, by o-
nierzem, zna europejskie armie, wiedzia, e kraj sam
jazd si nie obroni ; wiedzia i to, e wysiliwszy si
na tyle konnych chorgwi, ju si na inne bronie tak

prdko nie zdobdzie. Czegó wic chcia Branicki tym
swoim projektem? W planach jego nie szuka adu
i konsekwencyi. Wszake, jeli w historyi domyla si
wolno, rachuba jego musiaa by taka. Liczy na zamie-

szanie w kraju, dy do niego, siejc alarmy z Ukrainy;

liczy na mir u drobnej szlachty, której wstp do kawa-

leryi narodowej otworzy; spodziewa si, e w zam-
cie porwie j za sob i na jej czele stanie po dawnemu
hetmanem ; w kocu, e 20 tysicy jazdy przyprowadzi

ks. Potemkinowi, który piechoty i artyleryi mia dosy,
ale kawaleryi polskiej przeciw Turkom potrzebowa
bardzo. e planu swego Branicki w caoci nie doko-

na, to z innej poszo przyczyny; lecz ci, co mu w nim

pomagali z pocztku, owi gorcy arbitrowie, byli na tej

scenie tylko figurkami, które nie wiedziay, jak odgry-

waj rol.
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§• 92-

Podatek na starostwa.

Miiesc luty prawie cay zeszed bez korzyci dla

skarbu. Zajy go rozprawy o zacigu kawaleryi, cho-

roba Króla (6 do i6 lutego)^ sprawa ewakuacyi wojsk

rosyjskich i raport superintendenta cudnowskiego, który

tyle niepotrzebnego narobi haasu. Zanotujmy z tego

czasu, e Komisya wojskowa zoya na dniu 6 lutego

etat przyszej armii, a na nastpnem posiedzeniu (i6),

Sejm wyznaczy delegacy do jego roztrznienia, z trzech

senatorów i dziewiciu posów zoon.
Dnia 23 lutego, Komisya skarbowa przedstawia

do aprobaty vStanów ukad z bankierem Tepperem, moc
którego tene podejmowa si przeprowadzi u bankie-

rów genueskich uchwalon poprzednio poyczk; na

jej rachunek zalicza sto tysicy dukatów, a w zamian

zastrzega dla swoich ziciów (Schultza i Arndta) prawo

nabywania dóbr ziemskich. Ukad przyjty.

W trzy dni póniej (26), Marszaek zagajajc sesy,

upomnia, e czasby ju byo, aby Stany po piciomie-

sicznem sejmowaniu co trwalszego dla pomnoenia
skarbu przedsiwziy, e zawstydza nas sejm szwedzki,

który w kilkutygodniowych obradach sze milionów

talarów nowego ciaru przybra na siebie ; e teraz,

kiedy karnawa si skoczy, i sama religia -wzywa nas

do powaniejszych czynnoci, naleaoby bez zwoki do

podatków wieczystych przystpi. Zaczem synowiec jego,

pose sandomierski, odda do laski wniosek o podatku

:

podwójnej kwarty od starostw, 2o7o intraty z dóbr du-

chownych, io7o z dóbr szlacheckich.

Projekt by roztropny i obejmowa trzy gówne
róda dochodów, cao ziemi Rzpltej ; ale w przepro-

w^adzeniu jego naleao si obawia niemaych trudnoci.
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Cho aukcyi wojska domagano si powszechnie, to je-

dnak z koniecznoci oenia ofiar na nie, jeszcze si
nie do oswojono ; sam wyraz podatek jeszcze szlachcie

by wstrtny. Czytelnik pamita zapewne instrukcye

sejmikowe ^). Niektóre z nich, jak krakowska, przyzna-

way, e dobra ziemskie pac za mao ; inne, jak po-

dolska i bracawska, przyzwalay na podatek od intraty

;

inne, jak mudzka, zdaway si w tej mierze na rozs-

dek Króla JMci. Ale to byy wyjtki: ogromna wik-
szo laudów uderzaa w starostwa i królewszczyzny,

pocigaa duchownych, wieckich i zakonnych, do odda-

nia skarbowi poowy dochodów, radzia powikvSzy po-

datki miejskie, ydowskie, dochód komisyi edukacyjnej

przenie na wojsko
; ju i o zabraniu dóbr biskupstwa

krakowskiego bya w nich wzmianka; jednem sowem,
bra, zkd si da, byle nie uciska wicej stanu rycer-

skiego, bo ten ju paci do skarbu — za stempel przy

sprzeday dóbr i odmianie dziedziców! Takie usposo-

bienie wikszoci obywateli musiao znale echo do-

none w sejmie. Woa Zieliski (pocki), e stan rycer-

ski to jest twierdza Rzpltej, trzeba zaczyna od kró-

lewszczyzn. Inny pose da, by wzi si od razu do

ydów, naoy podwójne pogówne. Trafn z tego po-

wodu zrobi uwag Kublicki, e godzioby si, aby

w wyszukaniu podatków stan rycerski od siebie, nie

od ydów zaczyna, aby nie powiedziano, e za ydow-
skie pienidze chce uratowa Ojczyzn. »atwomy
uchwalili sto tysicy wojska (mówi Wawrzecki), kiedy

szo o napisanie prawa. Teraz, kiedy idzie o fundusze,

bodajby na 60.000 wystarczyo ! Wszyscy dla Ojczyzny

owiadczamy si ycie aardowa i krew wylewa, cho
ona nas od tego uwalnia, a nikt pienidzy da nie chce«.

Sprawdzio si, .co przed sejmem pisa Kotaj do Ma-

') Ksiga I, rozdzia III, §. 24.
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achowskiego : »Niech si tylko zacznie materya podat-

ków^ usyszysz JWPan, e jedni na duchowiestwo^ dru-

dzy na fundusz edukacyjny, inni na miasta i kupczcych
lub na kapitay cyrkulujce zwala je bd. Czemu?
Bo wszyscy przekonaj si o nieuchronnej podatku po-

trzebie, lecz kady radby, eby g*o ten ciar nie do-

tkn, lub mniej od drugich uciska« *).

Jednak obok obroców dóbr szlacheckich, byo
w sejmie silne grono, które pragno suszniejszego roz-

kadu ciarów. Od zniesienia Rady Nieustajcej nastao

midzy obozem królewskim a naczelnikami opozycyi

pewne zblienie w materyach podatkowych ; Marszaek,

wszyscy Maachowscy, Potoccy, Krasiscy, ks. Czarto-

ryski i wogóle wielcy panowie jednego w tym wzgl-
dzie z Królem byli zdania. Doda te trzeba, e opinia

publiczna dopomagaa tym razem dobrej stronie ; i tak,

pod naciskiem tych rónych wpywów i skutkiem dy-

skusyi, wstrt do podatków w stanie rycerskim mikn
powoli.

Najupartsz walk stoczono o starostwa i nie bra-

kowao przeciw^ nim mocnych i sprawiedliwych argu-

mentów. Nic boleniejszego nad history starostw; dzieje

to sobkowstwa panów, rozstroju i opuszczenia si Rzpltej.

Oprócz tenutaryuszów liczono w Polsce po pierwszym

rozbiorze 105 starostw grodowych (81 na Koron, 24 na

Litw). Rozliczne byy ich, wedle prawa, obowizki : czu-

wanie nad bezpieczestwem publicznem, zarzd miast

i zamków starociskich, pobory z dóbr królewskich,

egzekucya wyroków wszystkich magistratur, sdy grodz-

kie, dozór nad archiwami; krótko mówic, starostowie^

w myl prawa, byli prawdziwymi gospodarzami prowin-

cyi, ich oka nic uchodzi nie powinno, i jak konstytu-

cya z roku 15 76 orzekaa, krnbrno nawet dzieci ku

') Lis/y do Maachowskiego, I, 128.



"Wstrt do podatków zmniejsza si. ^^^^

rodzicom ulegaa ich karaniu ; na nich koczya si caa
hierarchia administracyjna po prowincyach ^). Ale z bie-

giem czasu i z braku dozoru rzdowego, wszystkie te

obowizki poszy w zaniedbanie, i susznie im te w sej-

mie i po za sejmem wyrzucano, e zachowali przy sobie

same korzyci, ze wszystkich ciarów uwolniwszy si.

»Albo starostowie, zapytuje Madaliski, reparuj zamki^

utrzymuj milicye ; s-e ich miasta i wsie w dobrym

porzdku, nie s prawie do ostatka obcieni dobrzy

ludzie ; ile to skarg od miast i gromad na starostów

za zgwacenie praw i swobód, za wymuszanie opat nie-

prawnych « ! »Piszemy dzi w transakcyach, woa Zie-

liski, aciim tn castro^ a castriim zgnia mieszczanina,

chaupa; archiwa zbutwiae, na pokarm myszom oddane,

który to nieporzdek, jakiego nieszczcia i jakiej pieni

w narodzie nie jest dzi przyczyn? Nawet do turmy

niema gdzie wsadzi napastnika, obywatel musi go wi-
zi u siebie albo za turm miejsk zapaci«. O gospo-

darstwie w królewszczyznach ustalona bya powszechnie

opinia. » Starosta (sowa spóczesne) wyciska tylko co-

roczny dochód, nie odkadajc z niego tej czci, która

do utrzymania i pomnoenia intrat jest koniecznie po-

trzebna. Doczesne posiadanie, bez najmniejszego dozoru^

nie zachca go nigdy, aby z zysków sobie tylko nada-

nych, nieznajomemu nastpcy robi ofiar. Los ziemi

szlacheckiej i los chopów szlacheckich zupenie jest

równy« ^). A jak nieuczciwe obliczenie kwarty! Po pó
wieku nie odbywano lustracyj (przyznaa to konstytu-

cya 1764), a gdy j odbyto, cho dzierawca paci
z dóbr starociskich sto tysicy, lustracya nieraz tylko

poow wykazaa, i to pod przysig! Z jednej kwarty

mona byo utrzyma kilkanacie tysicy wojska, a i na

') Hofman: Listy o rzdzie polskim. Przegld poznaski, VIII, 154.

') Listy do Maachowskiego, II, 122.
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kilka nie starczyo *). Jakie z dóbr tak rozlegych dla

Rzpltej poytki? Pod tym wzgldem gos Staszyca by
wymownym powszechnego oburzenia wyrazem. »Za wa-
sne kraju starostwa Dwór petersburgski cay kraj ku-

puje. Niewola, wzgarda i pomiewisko w Europie z na-

rodu polskiego zrobione. Wtenczas, kiedy zewntrznym
gwatem Rzplta bya szarpana, wani obywatele dr
j najwicej. Zgoa, gdyby nie byo starostw, nie byoby
Poniskiego« '^).

Wobec takich zaskare, których groza i prawda

nie ulegay wtpliwoci, nic dziwnego, e niech do

posesorów bya wielka, i e odzyway si liczne gosy,

aby dawne znie donatywy, a mianowicie, eby obda-

rowanym w roku 1775 dobra odebra i na wojsko prze-

znaczy. Stan w obronie starostów w sposób powany
ks. Czartoryski; jego gos tem wicej mia znaczenia,

e byo wiadomo, i ogromna jego fortuna nie z kró-

lewczyzn urosa. »Nie mówi ja, eby starostwa nie

kontrybuoway wicej, ni dobra szlacheckie, ale w tu-

mie gorliwych myli i ta przysza, eby je na skarb

odebra. Zastanowienie si dojrzae od tej myli odpro-

wadzi powinno. Winna jest Rzplta wdziczno tym,

którzy w r. 1775 nieopatrznemu szafunkowi starostw

sprzeciwiali si ; atoli, gdy tego dokaza nie mogli, zno-

si dzi prawa, od lat czternastu istniejce, byoby to

miesza spokojno publiczn i otworzy wrota pieni.

A choby te wzgldy, które nakazuje wiara publiczna,

miay by odrzucone na stron, zdaje si, e polityczne

') Duczewski (Traktat o starostwach, 1788), liczy 670 starostw

(królewszczyzn), pomidzy któremi, wedle Piaseckiego, M-iele byo takich,

które przynosiy 200.000 zp. dochodu. Hofman (1. c. VIII, 159) wypro-

wadza ztd dochód ogólny ze starostw w XVII w. na 26,800.000 zp.,

a kwart na 6,700.000, które obrócone na dzisiejsz monet, wynosiyby

14,000.000 z. Jake daleko do takich sum biednemu skarbowi Rzplej

!

*) Przestrogi dla Polski, 179O, s. 156.
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konsyderacye zatrzyma nas w tym wzgldzie powinny.

Kad klas obywateli przywiza naley do utrzyma-

nia ustaw obecnego sejmu, a nie zostawia im przy-

czyny do narzekania, do mylenia o sposobach zamania
prawa, a przez to dawa pont zagranicznym do dwi-
gnienia ich z tej toni«. Popiera wic wniosek Maa-
chowskiego, aby z nowej lustracyi dwie kwarty, to jest

5o7o byy naoone, na co i starostowie przystawali.

Przeciwnie, posowie stanu rycerskiego domagali si,

aby starostom przyoy jeszcze ten sam podatek, który

dotkn mia wacicieli dóbr ziemskich. Nic si tern.

wierze publicznej nie uchybi, bo kraj zawsze bra tyle

ze starostw, ile potrzebowa; byy lata, w których sta-

rostowie nie jedn lub dwie, ale trzy i cztery kwarty

opaca musieli ; wprawdzie bronili si twardo, jak dzi.

si broni, lecz w kocu ulegli. Nadto w dawniejszych,

czasach, królewszczyzny nie uyway lasów, dzi ich

naduywaj; dawniej daway bro, mundur i ywno
piechocie wybranieckiej, paciy hiberny, utrzymyway
poczty, dostarczay podwód; dzi to wszystko z siebie

zwaliy. Jeeli starostowie, mówi Ronowski, przepisa-

nych prawem kondycyj dopeni, jeli do dziesiciu bli-

sko tysicy kwarcianego onierza wystawi i onega

utrzymaj, jeeli zamki ku obronie naprawowa, pod
nalen kar, przyjm na siebie obowizek, ja z miejsca

mego na ich ofiar przystan i wtenczas do innych ró-

de, nie oszczdzajc naszych majtków, udamy si ; ale

inaczej musimy sta upornie przy dodatku lo^o do po-

dwójnej kwarty. — Odzywali si jeszcze za starostami

Krasiski, biskup wSzembek, Stan. Potocki, Chrapowicki

i inni. Ks. Czartoryski dorzuci, e jeeli Sejm z r. 1775

niesprawiedliwie i nieroztropnie rozdawa starostwa, nie

czymy si jemu podobnymi, wstpujc w lad jego-

niesprawiedliwoci. Walka sza twardo. Widz ja, rzek

Jezierski, e Rzplta przegra spraw, bo w tej Izbie sta-
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rostowie 130 gosów licz. Napomykano^ e poniewa
nikt w swojej sprawie sdzi by nie moe^ wic i sta-

roci tym razem od gosowania usun si powinni ; ale

na to bya odpowied, e nie godzi si takiej krzywdy
czyni starostom, wyczajc ich ze stanu rycerskiego.

Dyskusya toczya si przez dwa posiedzenia bez adnej
przerwy; sn przedmiot wszystkich mocno zajmowa.

Nareszcie Marszaek stawi pod gosy pytanie: Czyli

staroci, oprócz dwóch kwart, z nowej lustracyi, maj
z dwóch drugich dawa 10% ? Pado affirmawe 86, ne-

gative 116. Dobra starociskie 30 gosami wygray
(27 lutego).

Przez dnie nastpne (3 do 6 marca) ubito projekta

na ekspektantów, którym, skoro starostwa oczekiwane

odziedzicz, kazano paci pótrzeciej kwarty, i na emfi-

teutów z r. 1775, których podcignito pod trzy i pó
kwarty nowej lustracyi. — Walka dni poprzednich nie

przesza bez dobrego skutku; oburzenie, jakie rok 1775

w^ Izbie wywoa, poruszyo sumienie niejednego. Na
sesyi z dnia 6 marca ks. Sanguszko, wojewoda woy-
ski, oznajmi, e gdy w r. 1775 narzucono mu dwa sta-

rostwa: czerkawskie i kazimierskie, prawem emfiteu-

tycznem, on nie chcc by czony z tymi, którzy za

zdrad swej ojczyzny otrzymywali korzyci, oba staro-

stwa skada obecnie. Ale jeliby podobao si Stanom
i nadal mu je zostawi, wtedy cakowite cztery kwarty

obowizuje si z nich wypaca. Przyjto to szlachetne

owiadczenie z aplauzem.

§. 93.

Podatek na dobra duchowne. — Ofiara dziesitego grosza.

Sejm wchodzi na lepsz drog. W pierwszych

dniach marca, jak wiemy, przyszo z Berlina ostrzee-

nie, by Moskwy nie zaczepia ani nie drani; pofolgo-
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wali W swojej gorliwoci deklamatorzy, a e przytem

adna sprawa naglca nie odrywaa Stanów od materyj

podatkowych, Marszaek korzysta z tego, eby podatki

wieczyste przyspieszy. Na posiedzeniu {9 marca) zapro-

si on duchowiestwo do owiadczenia, jak cz swoich

dochodów chce zoy Rzpltej w ofierze?

Duchowiestwo byo przygotowane na odpowied;
Prymas wczenie si tym przedmiotem zajmowa. Po-

miarkowawszy z laudów sejmikowych, jak grone by
moe dla Kocioa usposobienie przyszego Sejmu, je-

szcze z pocztkiem wrzenia z. r., poleci swemu audy-

torowi, praatowi órawskiemu, aby obmyla rodki
obrony. Ten przyzwa do pomocy X. Skarszewskiego,

oficyaa kujawskiego, jednego z najpowaniejszych ka-

panów i najlepiej znajcego interesa Kocioa w Polsce.

W przeoonym Prymasowi memoryale radzili oni, aby
przedewszystkiem biskupi chcieli wicej ni dotd z sob
porozumiewa si: aby przygotowa kilka pism do druku;

aby zebra materyay do mów, któreby yczliwi poso-
wie powiedzie chcieli ; i aby zamówi poparcie lepiej

usposobionych senatorów, jak marsz. Raczyskiego, woj.

Gadomskiego, kaszt. Ostrowskiego i kilku posów. Skoro
bdzie postanowiona aukcya w^ojska, duchowiestwo nie

ma si uchyla od ofiary, ale uczciwie obmyli sposoby
najmniej uciliwe, osobliwie u plebanów, którym po
najwikszej czci przydaby naleao, a nie ujmowa
sposobów do utrzymania siebie i dobrego rzdu parafij

;

bo jeli potrzebne jest w^ojsko do obrony, to najprzód

i najpotrzebniejsze jest nauczanie ludu. Nareszcie, eby
duchowiestwo nie byo t?nposthve przez Sejm obciane,
bez wzgldu na mono i suszno, ale pod znanem
ju nazwiskiem Subsidii Charitativi lub Dom gratinti. —
Prymas te myli pochwali, zwaszcza co do plebanów,
» tylko nie tych, o intraty znaczniejsze chwytaj, a sami
nie siedz w parafiach, lecz posyaj wikaryuszów, zawsze
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mercenarioSj najczciej bez wyksztacania* : takich nie

rad by oszczdza. Godna uwagi, co pisze o porozu-

mieniu si z biskupami (10 wrzenia): »Mówiem dzi
z Biskupem poznaskim, pockim i uckim, bd mówi
nastpnie z wileskim, mudzkim i t. d., e lubo przed

kadym sejmem naleaoby si nam naradza, a tembar-

dziej teraz, gdy tyle na nas zamachów; nie sdz jednak,

aby takiem zbieraniem si, atwo wszystkim wiadomem,
ostrzy ju bez tego natone strzay* ^). Stano wic
na tem, e biskupi bd si przez swych oficyaów lub

audytorów z sob znosili. Tymczasem wzito si ranie
do dziea. Przygotowano do druku kilka rozpraw, bd
polemicznych, bd wykadajcych gruntownie natur
i przeznaczenie majtku kocielnego w Polsce ^). Biskupi

przyrzekli wpywa, kade z osobna, na posów swojej

dyecezyi; zgaszano si nawet do drukarzy z prob,
aby nie przyjmowali do druku pism przeciwnych Ko-
cioowi. — Te rozliczne zachody nie pozostay bez

planu. Pomimo, e nastrój umysów pod wzgldem reli-

gijnym w ogólnoci by chodny, u wielu stanowczo

nieprzyjazny; pomimo, e Nuncyusz wci si obawia
postanowie konfederacyi, nie byo jednak w sejmie a
do chwili, któr opisujemy, adnej waniejszej na Ko-
ció napaci, adnej przynajmniej, którejby natychmiast

nie odparto
;
przyda te trzeba, e przedmioty, któremi

si Stany zajmoway, mao do takich zaczepek daway
okazyj.

') Korespondencya Prymasa, X. órawskiego i X. Skarszewskiego

,

wrzesie 1788: ms.

*) "Wylicza je Piat (w swojej szacownej Literaturze politycznej itd.

s. 9 1, et seqq). Z tych pism najcenniejszemi s (X. Skarszewskiego). Praw-

dziwy stan duchowiestwa w Polsce (ksika wydana w r. 1776, przedru-

kowana 1778 i 1788); List plebana do korespondenta warszawskiego (1788),

i póniejsze: Kalkulacye poytków z zabranego na skarb funduszu biskup-

stwa krakowskiego (1789). X. Skarszewski ugy take plan artobliwej

Rozmowy plebana z kolatorem^ o której nie wiem, czy wysza.



Podatek od dóbr duchownych. e5i

Skutkiem pytania postawionego przez Marszaka,

Prymas, na nastpnem posiedzeniu (12 marca), odwou-
jc si do sprawiedliwoci Stanów, owiadczy, e du-

chowni nie powinni ulega wyjtkowym ciarom, bo

Koció równem prawem, jak wszyscy, posiada swoje

dobra ; bo duchowni równie suyli i su Ojczynie,

jak inni ; równie z innymi wszelkie opacaj podatki

i przywizane do swego stanu wypeniaj obowizki.

Atoli, aby wygodzie potrzebie publicznej, ofiaruj si
dwa razy tyle opaca, ile przyjm na siebie ziemskie

dobra. W zwizku z gosem Prymasa ostrzeg biskup

Turski, iby nie targa si zbytecznie na majtek Ko-
cioa, bo Pan Bóg nie zwyk takowym zamachom bo-
gosawi, jak tego dowód znajdujemy w pastwie s-
siedzkiem (w Austryi), a i w naszym kraju widzimy, do

jak opakanego stanu doszli ci, którzy sobie przywa-

szczyli pojezuickie dobra. Kilku senatorów (dwaj wojew.

Maachowscy i kaszt. Czetwertyski) i kilku posów (Jor-

dan, Radzimiski, Kociakowski i Butrymowicz) dzi-

kowaa duchowiestwu za t ofiar i opierajc si na

rónych z historyi i polityki argumentach, radzio, aby

na niej poprzesta. Pierwszy Kublicki wyrazi ycze-

nie, iby duchowiestwo raczyo doda do swojej ofiary

SubstdtU7n Charitaivum, do którego zobowizao si
w r. 1784 na lat dziesi, dla spacenia 7-milionowej

poyczki królewskiej. Zieliski (pose nurski), poszed

dalej: e gdy prawo kanoniczne zniewala duchownych
oddawa ubogim trzeci cz swych dochodów, a naj-

ubosz jest dzi Ojczyzna, przeto aby tak cz dla

niej skadao. — Xa tem upyno pierwsze posiedzenie

:

rozprawy byy spokojne i powane. Nazajutrz znaczna

liczba senatorów i posów przemawiaa jeszcze za du-

chowiestwem, ale nie mniejsza odzywaa si za konie-

cznoci utrzymania Subsidit Charitativi; znaleli si
przytem i tacy, którzy z powodu, e duchowiestwo

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. ?6
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opuszcza si w swoich obowizkach, do wikszej je pacy
pocign radzili. Król zabra gos^ i w sposób najsod-

szy przedstawiaa e stan duchowny wszystkie ciary
ponosi wraz ze szlacht jednako : e wieo w taksie

papieru stemplowego tak mocno zosta uciony, bo ta

sama taksa 5^0 wyniesie; e dzi dwadziecia ze swego
dochodu ofiaruje procentów; gdyby wic doda jeszcze

Donum gratuituiJi, wyniosoby to razem do 35 od sta

i byby ten stan zanadto przeadowany. Potem rzek:

»Pozostaje mi jeszcze mówi o tem, co zawsze jest przy-

zwoitoci i sprawiedliwoci króla katolickiego, króla,

który nosi imi Orthodoxus i wychowany jest w tych

samych uczuciach co i wasze, to jest, aby naród w sy-

nowskiej podlegoci dla Gowy Kocioa powinne za-

chowa uszanowanie ; a przeto, aby powiedziane byo
w tym projekcie, e si to ma dzia cum beneplacito

Apostolico. Nie zbdzimy tem pewno, nie uczynimy

krzywdy Rzpltej, a zachowamy ten przykadny i po-

wicony od omiu wieków obyczaj, który nas okae
prawdziwymi synami Gowy w. naszej wiary, od sa-

mego Boga ustanowionej «. — Przemowa królewska nie

przekonaa jednak wszystkich; znowu bez skutku mu-

siano sesy salwowa. — Nareszcie trzeciego dnia, gdy
dyskusya przewlekaa si, a adna strona nie porzucaa

swego zdania, biskupi zrozumieli, e raz jeszcze dla wi-
tej zgody wypada im ustpi. Marszaek imieniem ich

owiadczy, e stan duchowny dogadzajc yczeniu sejmu,

podejmuje si i nadal paci Subsidtum Charttattvu7ny

oprócz 20 od sta od dochodów. Na co jednomylna sta-

na zgoda, z dodatkiem, e plebani nie majcy intraty

2000 zp., oraz zakonnicy uczcy, otrzymaj w tym po-

datku zwolnienie (16 marca). Nad temi zwolnieniami

radzono przez dni kilka i zdecydowano odda wszystkie

szczegóy do nowego prawa odnoszce si, do urzdze-

nia biskupom.



Rozprawy nad podatkiem od dóbr duchownych. c()^

Nadesza pora uchwalenia podatków stanu rycer-

skiego i mona byo mniema, e po tak znacznej ofie-

rze duchowiestwa szlachta nie stawi si upornie, Alici

ledwo Marszaek wniós t spraw (26 marca), kaszte-

land Zieliski wystpuje z projektem, aby Izba powró-

cia do dalszego cigu rozpraw o Komisy i wojskowej

i do ustanowienia sdów w^ojskowo-cywilnych ; szlachta

bowiem nie moe opaca onierza, dopóki od niego

ubezpieczon nie bdzie. Zbytecznem objania, e celem

tego w^yniesienia byo zwlec ad infiniturn podatki szla-

checkie ; lecz i pozorna^ jak Zieliski przytacza, racya,

niemniej bya lich, bo przecie nie sama szlachta, ale

wszystkie stany miay prawo do ubezpieczenia si od

onierza. Wikszo Izby w^oaa gono: podatki! po-

datki! Wtem Zalewski (pose kijowski) zawiadamia Sejm,

e województwo jego domaga si naglco pomocy zbroj-

nej przeciw chopstwu niespokojnemu; musiano czyta
znan ju odezw ') ;

prdko z ni jednak zaatwi si
Marszaek. Bystrzonow^ski mniema, e pierwej ni szlacht

naley opodatkowa kawalerów maltaskich, a kasztelan

Zieliski ponaw^ia swe danie, by o Komisyi wojsko-

wej radzono ; zarcza, e czyni to z najczystszej gorli-

woci o dobro publiczne, prosi o turnus. Odezwa si
Stanisaw Potocki, e byoby krzyczc niesprawiedli-

woci wraca do opisu Komisyi wojskowej teraz, kiedy

jest mowa o ustanowieniu podatków ziemskich; naleao
pierwej stawi ten wniosek, kiedy podatki ani na sta-

rostów, ani na duchowiestwo nie byy uchwalone ; -
da tego dzisiaj, byoby jedno, co na cudze naoywszy
dochody, z w^asnych nic potrzebom Ojczyzny nie udzie-

li. Marszaek zanosi prob do kasztelana Zieliskiego,

aby odstpi od swego wniesienia, zarczajc, e skoro

podatek ziemski bdzie uchwalony. Sejm bezzwocznie

') Rozdzia poprzedni, §. 77.

36*
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przystpi do opisu Komisyi wojskowej. Nic to nie po-

maga, Zieliski stoi niewzruszony. Siedmiu z kolei mów-
ców zabiera gos, czynic mu te same przedstawienia;

caa Izba z nimi si czy w jednym okrzyku. Wszystko
napróno, Zieliski obstaje przy swojem. Nareszcie Król
zaprasza kasztelana do tronu i usilnie go baga, aby
zechcia odstpi od swego projektu, a przyzwoli na

to, czego wszyscy jednomylnoci daj. Wymowa
królewska zmikczya twardego oponenta; ustpi, ale

protestujc, e mia dobro publiczne jedynie na celu.

Sekretarz czyta projekt podatku 10 od sta z intraty

dóbr ziemskich. Zgoda na to, rzecze Matuszewicz, ale

pod warunkiem, eby to nie nazywao si podatkiem,

ale dobrowoln, wieczn ofiar, z wasnej chci obywatel-

shva pochodzc. Gdy redakcy projektu w ten sposób

poprawiono, Marszaek zapytuje: czy ju zgoda? Zgoda,

zgoda! wszyscy chórem wykrzyknli, i prawo stano.
Marszaek uszczliwiony zwraca si do Króla

:

»Pozwól N. Panie, nim cign rk do podpisu tego

prawa, abym powinszowa WKMoci, e pod jego pa-

nowaniem, i w^am przewietne Stany, e pod waszem
prawodawstwem, naród nasz tej dosign chway, do

której przodkowie nasi, lubo w pomylniejszych chwi-

lach, prze lat tyle przyj nie mogli. Póna potomno
bdzie z wdzicznoci wspomina Twoje, Królu, pano-

wanie, a potomkowie nasi winnego hodu nie przestan

oddawa gorliwoci sejmujcych Stanów«. Na znak po-

wszechnego ukontentowania, senat, ministeryum, mar-

szakowie i stan rycerski ucaowali rk królewsk.

Byy to szczere sowa, które Marszaek powiedzia,

i historya z radoci i z chlub powtórzyaby je —
gdyby na tym punkcie zatrzyma si moga. Byoby to

najszczytniejsze, jakie naród móg odnie, najdononiej-

sze w swych nastpstwach zwyciztwo, bo nad samym
sob. Krok wielki naprzód zrobiono, szlachta dobro-



Ofiara dziesitego grosza. po-

wolnie przyznaa si do obowizku pacenia staego po-

datku dla Ojczyzny. Nie byo tak dawniej^ za czasów

wietnoci i potgi : nie byo i wtedy, gdy naród srog
z pierwszego podziau wzi nauk, co go czeka, jeeli

lepiej swemu bezpieczestwu nie zaradzi. W roku 1776

postawiono take wniosek pacenia dziesitego grosza

z dóbr szlacheckich ; ale zaledwo raz odczytany, do Izby

ju nie wróci. »Dzie dzisiejszy (pisze Essen) jest wiad-
kiem bezprzykadnego w dziejach polskich wypadku,

i jeli to si utrzyma, a bdzie wykonane (bo takie za-

strzeenie zawsze ka tu trzeba), to Polska moe jeszcze

odzyska swe miejsce w senacie narodów. Gdyby Rzplta

umiaa si bya pierwej wznie do takich uchwa, ni-

gdyby nie doznaa tych nieszcz, jakie na ni spady« ^).

Z podatków wieo naoonych, a zwaszcza te na

starostów, duchowiestwo i szlacht, spodziewano si
okoo 36 milionów, a e budet powikszonej armii mia
wynosi okoo 41 milionów, w^ic ju niewiele zdawao
si brakowa. Nie w smak to byo Lucchesiniemu, który

upewnia swój Dwór, e do uchwalenia podatków nie

dopuci ; dziwio to pana de Cache, który dotd w armi
polsk nie wierzy, a teraz wierzy poczyna. »Bóg a-
skawy (pisze Szczsny Potocki do Króla) nagrodzi ty-

loliczne zmartwienia WKMci, kiedy sam stan szlachecki,

który przez to najwicej wolnym by si rozumia, i
nie paci, dziesity grosz na powikszenie si Ojczyzny

ofiaruje. Ju tedy wojsko mie bdziemy, choby nie

stutysiczne, skoro s podatki «
^). Po takiej uchwale

i Król w tyle nie chcia pozosta. » Zagrzany przyka-

dem zawczorajszej szczodroty caego Sejmu, ofiorowaem

na Wojsko litewskie intrat moje czopow z Grodna

i Brzecia. Zdaje mi si, e ten postpek podoba si

') Raport 27 marca; Herman, VI, 233.

') List, z dnia 2 kwietnia.
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Sejmowi, ile e wszyscy wiedz cienion teraz bardzo

sytuacy moj« ^). Ofiara ta przyniosa 200.000 zip,

przeszo.

Pozostawao obmyle sposób wykonania uchway.
Na nieszczcie, czemu tak prdko spotykamy si tutaj

z zawodem? Czemu midzy ofiar a jej spenieniem

zaraz tak upokarzajca zasza rónica ? Czemu zabrako
narodowi tej szlachetnoci, z jak w chwili zapau wyo-

y na siebie ciary, i czemu ci wanie, co najszczo-

drzejszymi byli w postanowieniach, ju nazajutrz wrócili

do dawnego skpstwa? Nie Moskwa, nie Prusy zaszko-

dziy tutaj ; trudno je obwinia ! Dugie nawyknienia

sobkowstwa i dodajmy— nierzetelnoci, pozbawiy Rzplt
rodków, bez których i uchwaa o w^ojsku i ofiara dzie-

sitego grosza stay si tylko patryotyczn przechwak^
zapa narodowy pomieniem ze somy!...

Ju na najbliszych posiedzeniach (27 i 30 marca)

zy si objawi symptomat. Strojnowski uwiadomi Izb,

e chocia Stany zastrzegy wyranie, i podatek pro-

tunkowy dwory a nie poddanych ma dotyka, to jednak

w wielu miejscach dziedzice powayli si wyciska go
z chopów; prosi wic, aby temu naduyciu zapobiedz

uniwersaem. Sapieha mniema, e uniwersa nie wy-

starczy, e potrzebne jest prawo, któreby wyznaczyo
kar na przestpców. Król najgorcej popar myl Sa-

piehy; »nie godzi si, mówi, uciemia tej czci lud-

noci, któr prawdziwie dobrodziejami nas wszystkich

nazywa naley «. W tym samym duchu odzywali si
Krasiski, Stanisaw Potocki, ks. Czartoryski. Marszaek
ze swej strony nowe zoy doniesienia, i w istocie na

chopów zwalaj cay podatek protunkowy, e z takiego

ucinicia ludu najpewniej wybuchn mog bunty, któ-

rych si tak obawiamy; zatem naley wyranem prawem

') List do Debolego, 28 marca.



Wyszukanie in traty z dóbr ziemskich. c^y

i wyran kar ubezpieczy wol Sejmu. Sprzeciwi si
Zaleski (trocki). Nie zdawao mu si, aby chop za swoje

krzywdy móg szlachcica skary do sdu; twierdzi,

e prawo i kary s zbyteczne ; wystarczy, jeeli Komi-
sya skarbowa odezwie si do sumienia obywatelstwa.

Te argumenta trafiy do przekonnnia wikszoci, i cho-

cia Król raz jeszcze za prawem przemawia, skoczyo
si na uniwersale, kóry upomina i zachca, ale nikogo

do odpowiedzialnoci nie pociga.
Z kolei przystpiono do wyszukania intraty z dóbr

ziemskich. Wyszukanie byo trudne; bez katastru obli-

czy j cile nie podobna. Lustracye, jak w królewszczy-

znach — robota duga i zawodna; dobrowolne dziedzi-

ców zeznania — rodek jeszcze mniej pewny, dla wielu

sumie niebezpieczny. Nie wiedziano na razie, czego si
chwyci. Moszyski, sekretarz kor., poda projekt pra-

cowicie uoony, w którym dziesicioletnie tranzakcye

sprzeday w kadem z osobna województwie bra za

podstaw do znalezienia w^artoci dóbr; dzielc sumy
otrzymane za te dobra przez liczb ich kominów, do-

chodzi do oszacowania kadego w nich dymu, obejmu-

jcego ju w sobie wielk wiejsk intrat. Cena dymu
w dobrach sprzedanych suya mu nastpnie za norm
do poznania wartoci dóbr niesprzedanych w teme wo-

jewództwie, a ztd do wyszukania rocznej intraty^).

Jakkolwiek na przypuszczeniu oparte, obrachowanie to

najwicej zdawao si zblia do praw^dy, a oraz dawa
pewno, e skarb pokrzywdzony nie zostanie ; znaczna

') Powiedzmy dla przykadu, e gdyby dym wypad na 2000 zp.,

a byo ich lOO we wsi, tedy warto wsi znaczyaby 200.000 zp., od nich

intrata lO.OOO zp. a zatem dziesity grosz na wojsko lOOO zp. Gdyby

jednak podobao si Stanom odtrci z intraty I27q na reperacye i na-

kady gruntowe, wtedy dochód czysty od takowej wsi wynosiby 8.800 zp.,

a zatem na skarb 880 zp. = Staszyc (Przestrogi dla Polski, str. 306)

mówi o tym projekcie, e „to by sposób najdokadniejszy, najwicej do
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te cz Sejmu owiadczya si za nim. Atoli posowie
wielkopolscy obliczyli^ e w ten sposób za wiele im
paci wypadnie ; z ich natchnienia podano inny projekt,

który si opiera na inwentarzach intrat i rachunkach

gospodarskich kadego dziedzica. Przez dwa dni toczya
si walka^ nakoniec na ostatniej przed witami sesyi

(4 kwietnia) projekt Moszyskiego odrzucony. »Przegra-

limy in turno (pisze Król) czterema kreskami, nie przez

duch opozycyjny, bo i owszem Potoccy, Czartoryscy.

Sanguszkowie, Jabonowscy, a nawet Hetman i Sapieha

wotowali za zdaniem prymasowskiem i mojem, ale to

zrobia jedynie dyfidencya prowincyi wielkopolskiej prze-

ciw maopolskiej, bojc si niezmiernie przeadowania
w podatkach*. Z upadkiem projektu Moszyskiego tra-

ci skarb mono wycignienia prawdziwego dochodu
dóbr ziemskich, traci Sejm sposobno prdkiego za-

atwienia tej sprawy. A bya szkoda tem wiksza, e jak

wiemy, zaraz po witach, wypadki woyskie i z niemi

poczone trwogi i pospieszne uchway, zajy na dugo
uwag Sejmu. Dyskusya nad wyszukaniem intraty wlo-

ka si blisko przez dwa miesice, w sposób urywany,

drobiazgowy i nucy; dopiero na dniu 25 maja prawo
to ukoczone zostao. — Do kadego ze 121 powiatów
i ziem Rzpltej wyznaczono po 15 komisarzy. Ci zje-

chawszy si na dzie i lipca do miasta powiatowego,
po poprzedniem na dwie niedziele zawiadomieniu dzie-

dziców, i zoywszy przysig, mieli ustanowi cen
produktów i paszczyzny dla województwa, nastpnie

rozpatrzy si w inwentarzach intrat, albo regestrach

poznania dochodów kadego zbliony, arbitralnoci adnej nicBmajcy i nie

na woli czyjejkolwiek, ale na iUotnym majtku kadego zasadzony". Do
wniosku swego Moszyski przyda tablice statystyczne miast i wsi (kró-

lewskich, duchownych i szlacheckich) w Rzpltej, oraz dymów i podatków

opacanych, a take ludnoci przypuszczalnej. Jest to najdokadniejszy do-

kument statystyczny, jaki z tych czasów posiadamy.



"Wyszukanie intraty z dóbr ziemskich. c5q

wysiewu i zbioru kadej wsi, i odebra przysig od
ekonoma. Dziedzice take mieli przysidz albo przed

komisy, albo przed grodem najbliszym ich zamieszka-

nia. Z tych rachunków, policzajc do nich propinacy,

ale wyczajc wszelkie fabryki lub handle, oznacza do-

chód wsi i dziesity grosz na wojsko. Czynno ta miaa
by ukoczon do i wrzenia tak, eby w padzierniku

caoroczna ofiara dziesitego grosza moga by zoon,
z potrceniem podatku protunkowego, uchwalonego na

pocztku roku.

Tak wic w tem wyszukaniu dochodów, wszystko

zaczynao si od przysigi i na niej koczyo. Przysign
komisarze, e nie bd mieli wzgldu na swoich przy-

jació i ssiadów, ani na swoje dobra, które z kolei we-

dug tej samej normy ulegn oszacowaniu. Przysign
dziedzice, e nie ka oszczdza swoich dochodów.

Przysign wreszcie ekonomowie, e nie bd si ogl-
dali na swoich panów, a tylko dopilnuj sprawiedliwie

korzyci Rzpltej. Co tu przysig, a z niemi ile pokus

do zatajenia, do obejcia, do krzywoprzysiztwa ! Kiedy
interes pieniny way si z sumieniem, wiadomo, co

zwykle przewaa. Tak i tutaj si stao, na nieszczcie!

Godne uwagi, e w caej tej sprawie podatków
szlacheckich i ich poboru, od pocztku do koca, Rzplta

nie moga rozsta si z ulubionemi naogami. Gos je-

den sejmujcego zatrzyma niespodzianie projekt po-

datku; wobec jego opozycyi wola Stanów nie znaczya
nic, dopóki on dobrowolnie od niej nie odstpi. Uchwaa
zapadaa nie skutkiem narady ani wikszoci gosów,
ale przez aklamacy jednomylnie. Tylko, bro Boe, nie

podatku, bo podatków stan rycerski nie paci, bo nikt

do niczego szlachcica wolnego zmusi nie moe ; wic
to jest dobrowolna ofiara! A gdy z kolei zajto si jej

wyszukaniem, wyznaczono niby kpmisarzów, w gruncie

jednak wszystko zostawiono, po dawnemu, dobrej woli
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obywatela, bez innej kontroli, prócz sumienia. I to vsic

dziao nie pod zwyczajnym sejmem, lecz pod wzem
w^szechwadnej konfederacyi. Sn na nic si nie przyda

poprawna forma obrad lub rzdu, dopóki w narodzie

trwa duch niepoprawny. I przez zmienione formy potrafi

on si przebi.

§. 94.

Uwizienie Poniskiego. — Limita.

Po naoonych na starostów, duchowiestwo i szla-

cht podatkach, zajto si dobrami zakonu maltaskiego,

jakkolwiek to ródo nie mogo wiele przynie. Istniay

u nas dwie komandorye : jedna wielkopolska, zaoona
w Kaliszu przez Przemysawa w wieku XIII; druga

litewska w wieku XVII, przez Radziwiów w Stoowi-

czach. Wprawdzie Janusz Ostrogski, utworzywszy w r.

1609 ordynacy, przekaza j, w razie wyganicia suk-

cesorów z linij eskich, Zakonowi maltaskiemu, z wa-

runkiem utrzymania fortecy i 600 ludzi zbrojnych prze-

ciw Turkom; gdy jednak ustawa ordynacka przez Sejm

nie zostaa potwierdzona. Zakon, pomimo wyganicia
rzeczonych linij, nie wszed w posiadanie dóbr; i takowe

rónym tytuem dziedzictwa z rk do rk przechodziy,

a je w roku 1753 rozdzielia tranzakcya kolbuszowska.

T tranzakcya Sejm z r. 1766 zatwierdzi, prawa Malty

do ordynacyi uchyli, a na dobra ostrogskie, stosujc

si do myli fundatora, naoy ciar opaty rocznej

300.000 zp. na utrzymanie jednego puku pieszego ').

Na sejmie podziaowym Zakon odnowi swoje pretensye.

Poparte przez mocarstwa zagraniczne i przecignwszy
na sw stron Poniskiego, nowe uzyska tej fundacyi

urzdzenie. Z sumy rocznej 300.000 pozostawiono iSo.coo

») Vol. leg. VII, 407, (215 n. e.)
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zotych dla skarbu Rzpltej, z reszty utworzono wielkie

przeorstwo i sze komandoryj, przyczem dozwolono za-

oy om nowych *). Przez takowe wielkie przeorstwo,

przynoszce niecnemu Poniskiemu 42.000 pensyi, Polska

doczekaa si do obojtnego zaszczytu, e jej w Malcie

przyznano odtd prawa osobnego narodu (jzyka).

Jeeli na morzu Sródziemnem Zakon maltaski,

zaprzestawszy . walki z Turkami, straci ju gówn ra-

cy swego bytu, to tem bardziej istnienie jego w Polsce

nie miao znaczenia. Domagano si kassaty; mówiono,

e mundur jego suy tylko elegantom do popisu. Jed-

nak i tym razem znalaz on zagranicznych obroców.
Na rozkaz swego Dworu Lucchesini poda za nim not,

która le w Deputacyi bya przyjta i do Sejmu nie

wniesiona. Wicej posuchu dano Nuncyuszowi, i dziki

jego wstawieniu si, poprzestano na 20 od sta podatku

z dóbr maltaskich.

Waniejsz od tej uchway bya dyskusya, która

j poprzedzia. Widzielimy, e wielokrotnie domagano
si uniewanienia donacyj przez Sejm 1775 uczynionych,

a nikt tyle nagród i tak bezczelnie w owym czasie nie

wydar dla siebie, jak Poniski. Nieatwo, nawet niepo-

dobna obliczy sum, które on otrzyma bd z darów

Rzpltej, bd od mocarstw zaborczych, bd wreszcie

od obywateli za sancitu i za dobra pojezuickie. Prócz

tego, tyle wtedy nagrabi wsi i kluczów intratnych, e
majtek jego po sejmie podziaowym na kilkadziesit

milionów ceniono ^). Bya to owego czasu jedna z pierw-

szych potg politycznych i finansowych Rzpltej, »kinal,

co bi króle, tuzy i wyniki« ; tumnie do niego garna
si szlachta, bez pamici na zbrodnie, które go plamiy,

') Vol. leg. VIII, 203, (124).

') Ochocki podaje warto jego na 83 miliony. Ale w datach, fak-

tach i cyfrach Ochockiemu mao ufa mona ;
pamitniki te tylko do histo-

ryi obyczajów maj warto.
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przysiadaa si do stoów jego zawsze otw^artych, loko-

waa na wycigi kapitay swe u niego *). Tak trwao
lat kilka- w cigu któryci Poniski gasi wszystkicli

wystawnoci swego ycia ; milionowe dochody z dóbr

jego i obywatelskie oszczdnoci tony w otchani zbytku,

rozpusty i szulerki. Prdko te, bo nim lo lat upyno,
zacignite dugi przerosy o wiele w^arto dóbr. W r.

1784 ca fortun musia odda sub hastam potioritatisy

skutkiem czego znaczna liczba obywateli postradaa ca-

kiem kapitay mu powierzone -). Poniski zosta jedynie

przy swej pensyi podskarbiowskiej i zasiku z ambasady
rosyjskiej, z podwójn plam na czole : zdrajcy i ban-

kruta, cigany zorzeczeniem rodzin, które o ruin przy-

prawi.

Rozprawy nad podatkiem z dóbr Zakonu przypo-

mniay zbrodnie maltaskiego W. Przeora, a przypuci
si godzi, e ale za utraconym kapitaem zaostrzay te

objawy patryotycznego oburzenia — nieco spónione.

Na posiedzeniu z dnia 5 czerwca Suchodolski, w^yliczy-

wszy dugi szereg bezpraw^ów marszaka konfederac-

kiego z roku 1775, domaga si, aby ten, »który by
sprawc nieszcz ojczyzny i partykularnych obywateli,

zanim stanie przed sdem, któryby naleao wyznaczy,
tymczasem od wszelkich zaszczytów i dostojestw zosta

usunity «. Gos ten, jakkolwiek poparty, znalaz prze-

ciwników w podskarbim nadwornym Kossowskim i w Ma-
achowskim, którzy nie bronic wcale Poniskiego (bo

') Byo to rzecz uderzajc, e pomimo haby, jak wyniós z sejmu

podziaowego, zaraz na nastpnym sejmie do Rady Nieustajcej by wy-

brany. Archetti z tego powodu powiada: La taccia (Tesser venale, perde

molto di odiosita, guando e commune (Dep. 6 listop. 1 776).

*) W roku 1786 zaped dekret w trybunale lubelskim, naznaczajcy

2Jazd podziaowy fortuny Poniskiego, po wszystkich województwach roz-

rzuconej. Rozbiór fnrtuny trwa przez lat pi: przez ten czas wszyscy

wierzyciele ani kapitau ani' procentu nie odbierali.
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na toby si nikt nie odway), przedstawili, i nie godzi

si kara bez sdu, e wic z decyzy tego projektu

wstrzyma si potrzeba. Mniemano, e ucichnie ta sprawa;

tymczasem na nastpnem posiedzeniu (8 czerwca) wzno-
wiono j z wikszym zapaem. Zaleski (trocki) zada
sdu. Sam Poniski nadesa pismo do Stanów, w któ-

rem, w odpowiedzi na czynione sobie zarzuty, skada
ca win na przemoc trzech rzdów ; oznajmia, e go-

tów jest stan do sdu, prosi tylko, aby móg przypo-

zwa wszystkich, których zeznania byy potrzebnemi

w tej sprawie. Bya to pogróka, e pocignity do
odpowiedzialnoci nawzajem wspówinnych pocignie,
a mianowicie Branickiego, który mu marszakowstwo
w Petersburgu wyrobi, kasztelana Radziwia swojego
koleg, Gurowskiego, biskupa ^Massalskiego i innych.

Nie skutkow^ao to ostrzeenie; i owszem, Weyssenhof
odezwa si, e gdy wiele na tem zaley, aby b. mar-

szaek sdu nie unikn, a na zrujnowanym majtku
adnej nie moe da porki, trzeba zatem zabezpieczy
si co do jego osoby. Temu wyniesieniu sprzeciwi si
ks. Czartoryski, mówic, e z takowego uwizienia oby-

watela, jeszcze w sdzie nie przekonanego, póniej mo-
goby wypa to, e niewinny zostaby wizionym, za-

nimby mia czas na swe usprawiedliwienie. Izba bya
ju zagrzana, liczni posowie popieraj Weyssenhofa^
a kady przypomina, co nie byo trudno, jak nie-

cnot Poniskiego. Suchodolski i Suchorzewski ofiaruj,

si na delatorów, gotowi pój do -wizienia. Inni ich

zatrzymuj: delatora znaleziono midzy arbitrami w oso-

bie Turskiego. Rozprawy trway od kilku godzin, coraz

wicej mowxów da bezzwocznego aresztowania. Król
zabra gos; przypomniawszy, e nikt tyle, co on, nie

nie wycierpia na sejmie delegacyjnym, przestrzega, aby
naród sam siebie nie ukrzywdzi, gwacc prawo. Nemi-
nem capivabimus nisi jur viclu?n; lepiej, eby uciek
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obwiniony i poda si na ohyd i wygnanie^ nili eby
pozosta niebezpieczny przykad wienia przed wyro-

kiem. Odpowiedzia Morski, e prawo : Nemtnem capti-

vabt7nus, obowizuje królów i sdy, aby nie gwaci
obywatela, ale nie wie narodu, który jest mocen pe-
ni to, co uwaa za potrzebne. Ten argument przeko-

na, woano powszechnie: przytrzyma ks. Poniskiego,

i w ten sposób dekret sdzenia i uwizienia zosta ra-

zem wydany (8 czerwca).

Tego samego dnia postanowiono oficera i 12 o-
nierzy w mieszkaniu u Podskarbiego. Wypadek ten

sprawi wielkie wraenie, sam nadzwyczajnoci ude-

rza. Nic podobnego u nas nie widywano. Któ sysza,

aby w Polsce czowek mony, za swe bezprawia oddany
by pod sd? Bezkarno, ten najstraszniejszy objaw

chylcego si do upadku pastwa, rosa u nas razem

ze saboci rzdu. Od dwóch wieków kada zbrodnia

polityczna moga liczy na niezawodn amnesty. I Ze-

brzydowski, i Janusz Radziwi, i Radziejowski, pomimo
klsk, jakie na kraj cignli, nie oddali gowy pod topór;

wszyscy owszem przywróceni do aski królewskiej. Có
mogo nadal powstrzymywa zuchwalców? Bez kary

pastwo rozpa si musi, i rzd, który kara nie umie,

musi ustpi miejsca innemu, bo inaczej spoeczestwoby
si rozprzgo. Od chwili, kiedy Rzplta kara przestaa,

pojcie zbrodni politycznej musiao zatrze si w sumie-

niu narodowem. Bunt przesta by buntem, by roko-

szem, czem, co mogo uchodzi za apelacy do woli

narodu; zdrada bya tylko ucieczk przed despotyzmem
królewskim, pod zason obcych. Czy w ten, czy w inny

sposób, wszystko dawao si usprawiedliwi. — Dodajmy,

e sam ustrój wadliwy Rzpltej, sama elekcyjno tronu,

uprawniay poniekd najzgubniejsze konszachty z cu-

dzoziemcami, przyzywanie ich pomocy przeciw partyi

w kraju dominujcej. Pod tym wzgldem, niemal wszyscy
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ludzie polityczni XVIII wieku maj pewne midzy sob
powinowactwo, nie s wolni od skazy, bo wszyscy po-

sugiwali si za granic. Rónicy midzy nimi trzeba

szuka w intencyi mniej lub wicej uczciwej, w roztrop-

noci podjtych planów. Ale Poniski nie mia adnej
uczciwej intencyi, adnego planu dla Ojczyzny. Jego
kraj zgoa nie obchodzi, on dar si do wadzy po to

tylko, aby kra i rozbija bezpiecznie, a na welki roz-

miar. Jak swoj wartoci sta najniej, tak swojem zu-

chwalstwem i cynizmem kadego przewysza. Po tern

wszystkiem, czego by sprawc lub sta si narzdziem,

sam widok tego czowieka by zgorszeniem publicznem,

które razi musiao zdrowsz, budzc si opini. Byo
wic ze wszechmiar suszne i polityczne oddanie pod
sd najcelniejszego z ówczesnych zbrodniarzy. Ukaranie

zoczycy przez to samo, e czyni zado sprawiedliwo-

ci, oczyszcza zepsut atmosfer, daje przystp szlachet-

niejszym prdom. Albo pierwszym warunkiem naprawy
nie jest usunicie zego ? Móg przeto i proces rzeczony

.sta si zbawienn w^ spoeczestwie reakcy, poczt-

kiem moralnej naprawy, za którby i polityczna pój
musiaa. Gdyby Poniski za wyrokiem sdu sejmowego,

obradujcego ze spokojem i z majestatem form praw-

nych, poniós by mier na rusztowaniu, jak na to za-

suy, mona spodziewa .si, e wiele zmian byoby za-

szo w ówczesnem Polaków usposobieniu, wiele i w pó-

niejszych wypadkach. Ludzi wyranie zych mniej byo
u nas, ni lekkomylnych, lub sabych, zachcanych do

zego bezkarnoci. Sprawa publiczna wydawaa si gr,
w której zawsze mona byo co zyska, bo cho na

jednym Sejmie si stracio, to na drugim suyo prawo
do odwetu. Otó los Poniskiego byby nader poda-
nem ostrzeeniem, e w tej grze nie kada karta wy-
grywa, e bywaj stawki niebezpieczne, z niepowrotn
przegran. Zatem cicho, jeden po drugim, wynosiliby si
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Z kraju ludzie, przeszoci lub charakterem zblieni do
niego; ustpiaby z drogi niejedna zawada: i czynom
i zamiarom przybyoby statku, rozwagi, prawoci ! . .

.

Na nieszczcie, naczelnicy sejmu nie mieli do
mocy przekonania, a moe i podniosoci charakteru,

aby z tego wypadku wycign korzy moraln i poli-

tyczn dla narodu. Wiek to by zreszt filantropii, która,

jak wiadomo, kar mierci odrzuca, najpewniej dlatego,

e niemiertelnoci duszy niezupenie dowierza. Uwa-
ano proces Poniskiego u nas do powszechnie za

kopot niepotrzebny, mitrg, podobnie jak i dzisiejsi

historycy jeszcze go uwaaj. Naprzód Król, zawsze

mikki i o los indywiduów nad miar troskliwy, prze-

widywa z trwog, »e zacznie si szereg inkwizycyj,

przeladowa, a moe i proskrypcyj krwawych «. Tak
on, jak Maachowski, nie chcieli rzeczy przyprowadza
do ostatecznoci

;
przyczem obawiali si, e ta sprawa

za wiele czasu zabierze Sejmowi. Byliby radzi, gdyby
Poniski dobrowolnie zrzek si swych godnoci i za t
cen okupi przebaczenie Stanów. W tym celu marsza-

ek sejmowy, wraz z swoim koleg Sapieh, odwiedzili

po dwa kro uwizionego (!); atoli ten mniema zawsze,

e straszc spówinnych, potrafi si od sdu uwolni.

Mówiono tedy, e byoby najlepiej, gdyby Poniski ra-

towa si ucieczk, przez coby zbrodniarz porówno ze

swoj zbrodni poszed w zapomnienie. — Ministrom

zagranicznym podobnie w^ypadek ten by niemiy, Stac-

kelberga z wielu przyczyn niepokoi. Ju samo stawie-

nie pod sd jawnego stronnika Rosyi zdawao mu si
ublieniem ; dalej, dochodziy go zdania niektórych po-

sów^, e Poniski w roku 1775 nie by legalnym mar-

szakiem, zatem i prowincye nie byy legalnie ustpione

;

traktat podziaowy podpada w w^tpliwo. Nakoniec

i co do siebie, Stackelberg nie by wolen obawy; bo

jeli Poniski w Delegacyi bra za wszystko pienidze.



Poniski oddany pod sd. cnn

to i ambasadzie rosyjskiej nieraz w owej epoce trzeba

byo si opaca, takie przypomniania byy niepotrzebne,

kompromitujce. Nie czujc si w monoci powstrzy-

mania procesu, pragn, by Lucciesini da si do tego

nakoni, tumaczy mu, e interes trzech Dworów na-

kazuje ratowa Poniskiego, skoro od nich wspólnie

by uywany. Bystry Woch odgadn myl Stackel-

berga i sw^emu Dworowi doniós o wszystkiem. Król

pruski odpowiedzia, e nie chce przeszkadza, eby
sprawiedliwo wymierzona bya w Polsce wedle praw

i woli narodu, yczyby tylko, aby si do niej nie przy-

mieszay parcyalno i nienawici osobiste, i aby si nie

wydawao, e chc narusza traktaty, zawarte na sejmie,

któremu Poniski marszakowa (19 czerwca). W tym
tedy duchu zacz przemawia Lucchesini i nauki jego

zaraz okazay si skuteczne. Przestano mówi o pro-

wincyach, o co gównie w Berlinie chodzio. Co do Po-

niskiego, rzek Lucchesini: »Mój Dwór zapaci go
wówczas, w4c nic mu teraz nie winien « ^).

Tymczasem w Sejmie umylono skorzysta z tego

wydarzenia, aby utworzy sd stay, do któregoby nale-

ay wszystkie tego rodzaju sprawy podczas trwania

konfederacyi. Uchwaa podajca ks. Poniskiego w stan

oskarenia, zarzuca mu : gwatowne i poktne ogosze-

nie siebie za marszaka sejmu i konfederacyi, nieprawne

tej godnoci sprawowanie, branie pensyj zagranicznych

i suenie interesom zagranicznym na szkod Rzpltej,

sprzedawanie konstytucyj i sancitów. Za te zbrodnie,

skoro o nich obwiniony prawnie bdzie przekonanym,

da wymierzenia kary naznaczonej dawnemi konstytu-

cyami pro crijnine status et perduelh'o?ns. Zarazem usta-

nawia sd zoony z 6 senatorów, 4 ministrów i 24 po-

sów; by za unikn wszelkiego pozoru stronniczoci,

*) List Króla do Debolego, 8 lipca.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. -ij
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wybór sdziów powierzono losowi (15 czerwca). Oso-

bliwy traf zrzdzi, e z pomidzy ministrów wybrany
by na sdziego Branicki ! Dao to oczywicie okazy
do wielu artów i wierszy zjadliwych ^).

Powysza konstytucya przerazia Poniskiego. Do-
tychczas mniema, e chodzio o wydarcie mu pensyi

podskarbiowskiej, a e ona bya jedynym i ostatnim ju
funduszem jego, wic chcia broni jej, kompromitujc
jak najwiksz liczb osób. Dopiero z aktu oskarenia

wniós, e moe by skazany na mier, albo co najmniej,

na roboty w fortecy kamienieckiej doywotnie, w kaj-

danach. Tego dowiadczy nie chcia, i z pomoc swego
syna umkn zrcznie z wizienia (3 lipca). Wiadomo
o tem przyjto w wyszych sferach z zadowoleniem.

»e Poniski wczoraj w nocy uciek (pisze Król), pra-

wie powszechny gos na to mówi: Chwaa Bogu; mniej

bdzie powoywania i unieszczliwiania ludzi wielu«.

Atoli Komisya wojskowa wysaa natychmiast pogo
i ldem i Wis ; dognano go nad granic prusk i przy-

prowadziwszy napowrót do Warszawy, osadzono pod

cis stra artyleryi koronnej. »Ju mu teraz (sowa s
Króla) ciko bdzie salwowa drugi raz«; de Cache

tak za robi uwag: »nie jest to wielkie szczcie, e
go schwytano; jego proces grozi niemaem zakóceniem
spokoju wielu rodzin, jeeli brat jego ks. Kalikst wytrwa
w zamiarze oskarenia tych wszystkich, którzy razem

z Adamem Poniskim naleeli do praktyk r. i775«^).

') Najdotkliwszym by znany wiersz Trembeckiego

:

„Cud boski! Xawer z otra, dzi mciciel Ojczyzny

Cho ich wprzód jedn byo mona mierzy pidzi,

Dzi nie tak — Adam winiem, a Xawery sdzi!"

*) Raport 8 lipca. — Wie Rubinkowo pod Toruniem, w której

Poniski by ujty przez chorego Rudnickiego, leaa na terytoryum

spornem midzy Rzplt a Prusami; na czem zasadzajc si, chcia zrazu

Lucchesini reklamowa winia, lecz ostrzeony, eby to najgorzej przez

publiczno byo przyjte, zaniecha tego zamiaru.
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Sd sejmowy dopiero pod koniec sierpnia (26) zo-

sta otwarty i cign si blisko roku; dalszy wic tok

tej sprawy do póniejszego naley opowiadania. — Tym-
czasem przez miesic czerwiec, Sejm bardzo powoli po-

suwa naprzód swe czynnoci ; rozprawy mao wane,
a z wielk swarliwoci prowadzone, zapeniay sesye.

Coraz powszechniej dawao si czu znuenie z tak du-
giego sejmowania; domagano si limity, nie tylko dla

odpoczynku, lecz i dla nadchodzcego terminu wito-
jaskiego, a oraz dla nowych podatków, które wyma-
gay na miejscu obecnoci dziedziców\ Bardzo wielu nie

czekajc przerwy, samowolnie opuszczao Warszaw ; na

sesyi 12 czerwca brakowao okoo 100 senatorów i 114

posów. Nie byo regulaminu, któryby oznacza mtni-

7mc7ri potrzebne do prawomocnoci uchwa sejmowych;

to wic codzienne ubywanie sejmujcych mogo sta si
niebezpieczne. »Nasi stronnicy, pisze Król, wycieczy-
w^szy si prawie z ostatniego grosza przez te obrady,

tak niespodzianie przeduone, zmuszeni s opuszcza
Warszaw, tak e my zostaniemy tutaj pod noem bar-

dzo zoliwych i bardzo dziw^acznych ludzi, którym do-

dawane s sposoby przeduania swego pobytu, jakich

drudzy nie maj (13 czerwca) «. Obawa królewska nie

bya bez podstawy. W tym samym czasie Lucchesini

doniós swemu rzdowi, e wielu posów owiadczyo
mu, i bez zasiku pieninego nie mogoby opdza
duej znacznych kosztów pobytu swego w Warszawie,

e o taki awans prosz przed w. Janem. Biskup Ry-
biski, którego zdolnoci i usunoci odchwali si nie

moe, oznajmi mu podobnie, e potrzebuje 50 do 60

tysicy talarów dla zaspokojenia swoich wierzycieli. Bez
tego, dodaje margrabia, nie utrzymamy obecnie Sejmu,

a tylko przez Sejm moemy zachowa przewag nasz

37*
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W tym kraju ^). Godna uwagi, e w tych zwierzeniach

si przed Lucchesinim nie byo mowy o pensyach, g^y
wiee prawo nakadao przysig: /ako pensyj zagra-

nicznych nie braem i nie. bior; ale prawo to nie wspo-

minao o poyczkach. Nie znamy odpowiedzi, któr Król
pruski przesa Lucchesiniemu ; atoli faktem jest, e da-

leko mniej stronników pruskich wydalio si z War-
szawy, nili przyjació królewskich.

W rozmowach swoich z Marszakami, Król propo-

nowa przerw do w. Michaa; Maachowski pragn
krótszej, z uwagi, e ani etat wojska, ani forma rzdu
jeszcze nie ustanowione ; Sapieha zaledwo na tydzie

przyzwala. Nareszcie zgodzili si midzy sob na przerw
trzechtygodniow. W tym samym duchu odzywali si
w Izbie posowie liczni ; atoli wbrew temu stawali Kra-

siski, Krasnodbski i Joachim Potocki, bo, jak mówili

:

»gdy tak wiele i tak wanych materyj jest nieskoczo-

nych, kiedy ssiedzka wojna co moment zrodzi moe
nieprzewidziane okolicznoci, wymagajce gwatownej
rezolucyi, któ bdzie mocen, w nieobecnoci Stanów,

da jakowe zaatwienie? Pomimo to, dnia 20 czerwca,

Marszaek, » opierajc si na powszechnem niemal da-
niu «, prosi Króla, aby sesye na trzy tygodnie zawiesi,

co Król natychmiast uskuteczni i sal obrad opuci.

Wnet jednak gwatowna wybucha burza, poczto wo-

a, e Król samowolnie posiedzenia limitowa. Sucho-

rzewski ze zwyk sobie arliwoci dowodzi, e gdy-

bymy na to zezwolili, to przyszoby do tego, e i na

kilka miesicy odkadanoby prace Stanów wbrew ich

woli. Zmuszono Marszaka, e uda si do Króla z prob,
aby przysa do Izby ministeryum, któreby raz jeszcze

za wol Stanów sesye odwoao. Król i na to przysta

zbyt atwo. Za powrotem do Izby oznajmi Podkanclerzy^

^) Raport z dnia 10 czerwca.
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e N. Pan tylko w tern zrozumieniu, i na limit po-

wszechna ju stana zgoda, takow ogosi. Odezwa
si ks. Czartoryski, wyraajc wdziczno Stanów za

ustpstwo królewskie ; rzecz nie jest maej wagi, bo
z zaniechaniem formalnoci wciska si arbitralno. Za-

czem proszono oponentów, iby do powszechnego limity

dania przychyli si raczyli. Marszaek zapyta: czy

zgoda? »A gdy ta, pisze Dyaryusz, jednomylnie sysze
si daa, Jks. Podkanclerzy koronny, z woli N. Pana,

za jednomyln Stanów zgod, salwowa sesy do dnia

13 lipca «. Wola Króla, obu Marszaków i prawie wszyst-

kich sejmujcych, nie wprzódy staa si prawomocn,
a na ni trzej posowie uproszeni przyzwolili.



ROZDZIA III.

PODATKI I WOJSKO
(Cig dalszy).

(Lipiec — Grudzie 1789).

§• 95.

Biskupstwo krakowskie. — Ks. Micha Poniatowski.

Sejm zawiesi swe obrady 20 czerwca^ postpkiem
dla Króla dotkliwym, a odnowi je w trzy tygodnie

póniej o wiele dotkliwszym. Na sesyi 13 lipca widzc,

jak szczupa posów zebraa si liczba, Marszaek owiad-
czy, e niepodobna w takowym skadzie rozpoczyna
waniejszyci przedmiotów ; zatem uatwiwszy kilka drob-

nych spraw, prosi Króla o odroczenie posiedze do

koca tygodnia. I tak si stao ; lecz i tym razem, jak

przy zamkniciu, day si syvSze szemrania. Dnia 17 lipca

Potocki, star. szczerzecki, z uwagi, e czas drogi dla

Ojczyzny bez poytku upywa, da, aby odtd nie

byo przerwy w obradach. Popar go Matuszewic i po-

stawi wniosek, eby sesye odbyway si codziennie od

10 zrana (wyjw^szy niedziele i wita), nawet w nieo-

becnoci królewskiej, i eby tylko od dnia do dnia sal-

wowane by mogy. Król, zabrawszy gos, przekada.
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jak cikiemi dla wszystkich wizami staoby si takie

prawo ; wszak i bez tego, mówi, obradujemy codziennie,

wyjwszy dnie pocztowe, to jest rod i sobot, prosz
wic o wstrzymanie tego przedmiotu. Pomimo to Weys-
senhof i Mierzejewski domagali si, aby wniosek czy-

tany by bezzwocznie i dopili swego; po odczytaniu

poszed pod deliberacy. Król czyni usilne starania,

by uchwale zapobiedz, ale napróno. W tydzie póniej

(24 lipca) projekt Matuszewica przyjty z wyranem za-

strzeeniem, e Król tylko do nastpnego dnia moe
odkada posiedzenia i to nie inaczej, a po ukoczonej
materyi; e kilkudniowa nawet przerwanie moe nast-

pi bez zgody wszystkich jedno?]iylnej\ o któr Marsza-

ek ma trzykrotnie zapyta ; e Król nie jest obowi-
zany bywa na sesyach ; e w jego nieobecnoci mog
je zamyka kanclerze ; e nakoniec konstytucye bez

Króla zapade s równie wane, jak gdyby on si na

sesyach znajdowa. — Pominwszy cikie trudnoci,

w jakie sejm uwika si dobrowolnie t uchwa, trzeba

uwaa, e ona pozbawiaa Króla wszelkiego wpywu
na prawodawstwo, w^brew prawom kardynalnym, które

zastrzegay, e Król tworzy w Rzpltej stan osobny, i e
jeden stan bez drugich, a nawet dwa bez trzeciego,

adnych uchwa wydawa nie s mocne. Byoby praw-

dziwie rzecz nie do pojcia, jak uchwaa tak wana
i przemieniajca ca konstytucy pastwa, moga by
z takim popiechem i niemal ukradkiem przeprowa-

dzona, gdyby tyle innych niespodzianek z t wszech-

wadnoci Sejmu ju nas poprzednio nie oswoio. Król

bolenie uczu ten cios. »Umylnie oni, s jego sowa,
woyli w prawo t niby dla mnie wygod, e ja mog
nie by na sesyi, aby przyzwyczai powoli umysy, e
ja nie jestem w mocy, jako jeden z trzech stanów, ani

zatwierdza, ani uchyla adnego prawa. Rzadko ja za-

pewne korzysta bd z tej wolnoci niebywania na sej-
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mie, a w teraniejszym skadzie rzeczy, unika te mu-
sz wywiecenia kwestyi o znaczeniu w decyzyach sej-

mowych mego stanu królewskiego «. Dla osobistej Kró-
lowi ulgi^ Izba zarczya sownie, e rody i soboty

bd wolne od posiedze, lubo Rzewuski nastawa, aby
za kadym razem, co wtorek i pitek, Marszaek i na

to domaga si wyranie pozwolenia. »Jaka to mka
dla mnie, dodaje Król. Najmniejsza opozycya, i po naj-

duszej sesyi mona sprawi, e trzeba bdzie trzy

i cztery godziny powici jedynie na kwesty o sol-

wowanie!«

Atoli dziwniejsza i z charakterem bardziej jeszcze

rewolucyjnym zdarzya si temi czasy niespodzianka:

zabór dóbr biskupstwa krakowskiego. W cigu jednej

sesyi, wniosek odnowiony i zamieniony zosta w prawo,

przez mniej ni trzeci cz sejmujcych. Warto przy-

patrzy si bliej dziejom tej uchway.
Sprawa wakansu biskupstwa krakowskiego oddawna

zajmowaa umysy. W poprzednich latach byo wiado-

mem, e ono dostanie si ks. Michaowi Poniatowskiemu,

który bdc jeszcze biskupem pockim, zosta koadjuto-

rem Sotyka. Ale po mierci Ostrowskiego, ks. Micha
zapragn prymacyalnej godnoci ; aby j otrzyma, mu-
sia da Stackelbergowi owiadczenie na pimie, e si
zrzeka krakowskiej infuy (1784). Przesta by koadju-

torem, lecz Stolica Apostolska powierzya mu i nadal

administracy tej dyecezyi, któr od czasu choroby So-
tyka sprawowa. — Ks. Micha Poniatowski nie by za-

pewne doskonaym »wedle serca Boego« biskupem,

jakich Koció mie pragnie ; wiek XVIII zanadto na

nim wycisn swe pitno ; ale by wiatym i energicz-

nym administratorem. Wszyscy nuncyusze oddaj za-

szczytne wiadectwo gorliwoci jego ^). Umia dobiera

') // principe vescovo di Pock (pisze Archetti) sempre zelante ed

attento per rosservanza delia disciplina ecclesiastica yiella sua diocesi
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ludzi ; w dyecezyi krakowskiej, do zarzdu duchownego,

uywa szczególnie X. sufragana Potkaskiego, kapana
pobonego i zdolnego; póniej dwóch sufraganów do

pomocy w Rzymie wyjedna : X. Olechowskiego i X. Ra-

doszewskiego
;
pierwszy krakowsk, drugi sandomiersk

zarzdza czci. Dochodów biskupstwa nie by chciwy

;

fundusze, które w dyecezyi do jego rozporzdzenia su-

yy, przeznacza na podniesienie edukacyi i zaopatrze-

nie instytucyj miosiernych; dla siebie, nawet kiedy

biskupa nie byo, z tych dochodów nie zachowa nic,

pomimo, e do pewnej czci mia prawo. I w ducho-

wiestwie i w obywatelstwie najlepsz pami swych

rzdów zostawi^). Gdy Sotyk umar (30 lipca 1788),

Kapitua bezzwocznie, bez adnego zachodu, obraa go

na nowo administratorem, chocia wiedziaa dobrze, e
ten wybór nie podoba si wielom. Jako skarono si

o to przed Nuncyuszem ; ten krótko odpowiedzia, e
Kapitua bya w swojem prawie. — Obok wielkiej czyn-

noci, jakiej w Krakowie skada dowody, swojej dye-

(28 sierpnia 1776). e guella persona delia guale mi par necessario di farne

pin conto che di cualungue altra. Lo vorrei piu propenso verso dei regu-

lari. Scorgo in lui un forte sostegno delia religione, deW autorita dei

'vescovi e delie prerogative dei Clero, riverente alla S. Sede, et procuro,

per guano posso, di renderlo henevolo alla giurisdizione delia Nunziatura

(26 wrzenia 1776). — Saluzzo, który z Szembekiem przyjani by zwi-

zany, mniej by Poniatowskiemu przychylnym. Mówi o nim zawsze z usza-

nowaniem, atoli lka si jego ambicyi, jego zamachów na nuncyatur; do-

daje, e jest mciwym, e niebezpieczno zaj mu w drog.

') Oto, jak si wyraa województwo krakowskie w swojem laudum

(1788): „Owiadcz posowie JO. X. Prymasowi czuo caego woje-

wództwa za niespracowane staranie jego... Doznajemy tego w rozrzdzeniu

dyecezyi, w starannem wychowaniu modziey caego kraju, w szczególniej^

szem opiekowaniu si naszem województwem, w najtroskliwszem staraniu

o szpitale, midzy któremi szpital naszego stanu znajduje si". — Niemniej

godne uwagi jest wyznanie Kapituy w licie do biskupa Turskiego (20 lu-

tego 1794): rJW. Ksie-Prymas, który przez dziewi blisko lat by
rzdc spirytualnym tutejszej dyecezyi, odznaczy swoje rzdy szczególn
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cezyi bynajmniej nie zaniedbywa; i tu take dwóch
sufraganów^ uywa do pomocy. Odprawia osobicie^

ile móg, wizyty dyecezyalne, seminaryów doglda;
pilnowa, aby ksia odbywali rekollekcye i kongrega-

cye dekanalne ; o szpitalach, jakie byy, pamita i nowe
wasnym kosztem wznosi; urzdza missye dla ludu

i szkoy po parafiach zakada kaza. Powiedziano o nim,

e adna dyecezya polska nie miaa takiego prawodawcy
biskupa i takiego zbioru urzdze. Nie wszystko si
jednak w nich podobao ; wymaga od plebanów, aby
chopom, którzy si do stanu maeskiego zabieraj,

nie dawali lubu, dopóki ich z katechizmu nie przygo-

tuj. Utyskiwaa szlachta na takie »baamutne koro-

wody« '), wymiewaa si z niego, e po wsiach szcze-

pienie ospy zaleca, tembardziej, e to czyni w listach

pasterskich^). Zarzucano mu niekiedy, e by zbyt suro-

wym, co tembardziej jest prawdopodobnem, e charak-

teru twardego, adnego nieporzdku nie znosi. Nie prze-

stajc na urzdzeniach, jakie u siebie wprowadzi, chcia,

aby jego duchowiestwu byo wiadomem, co si i za

gorliwoci, za co nasza dyecezya zachowa mu najwiksz wdziczno.

Od czasu choroby Sotyka a do jego mierci, administratorowie przez.

Króla mianowani, zawiadywali dobrami biskupstwa, które dopiero po

mierci Sotyka przeszy pod zarzd Prymasa. Ale ju w lipcu 1789 dobra

te, w moc dekretu sejmowego, dostay si na rzecz skarbu Rzpltej i wszyst-

kie dochody z tych dóbr, od mierci biskupa, wniesione zostay do tego

skarbu. Bdzie to chwa ks. Prymasa, e on przez dwa lata i pó, to jest

od mierci biskupa do 8 stycznia 1791 (instalacyi Turskiego), dwigajc

brzemi duchownych rzdów, i jednego grosza nie wzi za swój trud".

^) O poddanych polskich. Warszawa, 1 788, s. 50, brosz.

*) Nic to nie byo nadzwyczajnego, ani w kraju, ani za granic.

We Francyi biskup Barral wyda list pasterski o uprawie kartofli. Podczas

jubileuszu w rokn 1 776, kaznodzieje, z polecenia biskupa Massalskiego,

mieli mówi do chopów o poprawie dróg i mostów, ulepszeniu chaup,

chowu byda i t. d. Przeciwnie, na Biaorusi, Jezuici po staremu prawdy

wieczne gosili z kazalnicy; znaczn te ten jubileusz w tamtych stronach

przyniós odmian w obyczajach.
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granic w tym kierunku dziao. Za jego powodem Pani

krakowska wysaa swoim kosztem w roku 1786 kilku

modycli ksiy do znanych ze swych cnót i nauki cu-

dzoziemskich biskupów, aby u nich w posudze para-

fialnej wiczyli si praktycznie ^). Krótko mówic, jako

administrator, Prymas w ówczesnej Rzpltej nikomu nie

ustpowa, a moe i nie mia sobie równego.

Sprawujc rzdy dwóch najobszerniejszych dyece-

zyj w Koronie ^), majc pierwszestwo w Radzie Nieu-

stajcej, zajmujc si bardzo czynnie sprawami komisyi

edukacyjnej, której by prezesem. Prymas i nad bisku-

pami i nad ministrami swoim wpywem górowa; w inte-

resach kocielnych gos mia stanowczy, w politycznych

przewany. Z nim wicej nieraz, ni z Królem, trzeba

byo si liczy, bo wiedziano, e nie atwo od zdania

swego odstpi. Powaga jego bya ogromna. Kiedy
w roku 1785, na dzie w. Michaa, odbywa do owi-
cza wjazd uroczysty, tak wielkie byo zebranie panów,

szlachty i pospólstwa, z tak wystaw go przyjmowano^

e Król, który tame si znajdowa, z pewnem uczuciem

zazdroci si odezwa, e mu brat cay kredyt narodowy
zabiera. Pomimo to Stanisaw August, czy przez dobro
sw i mio rodzinn, czy przez sabo charakteru,

we wszystkiem na zdaniu Prymasa polega i bez niego-

waniejszej decyzyi nie wydawa. W Wiedniu i w Pe-

tersburgu wielkie ks. Micha mia zachowanie ; Kata-

rzyna, pisujc do Króla, najczciej i do Prymasa list

^) X. Pleban (Kossakowskiego). Warszawa 1788, I, 107.

*) Ogó parafij aciskich w Koronie, po pierwszym podziale wy-

nosi ioi\; w caej wic Rzpltej mao co wicej nad 2500 wynosi musia.

e za arcybiskupstwo gnienieskie miao 609 parafij (oprócz odpadych

od Prus, a do niego nalecych), a biskupstwo krakowskie 519 (po oddzie-

leniu czci zawilaskiej), zatem Prymas mia pod bezporednim zarz-

dem 1 1 28 parafij, to jest prawie tyle, co wszyscy inni dyecezyalni biskupi

(a byo ich 9) posiadali po pierwszym rozbiorze.
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swój doczaa. Prusom tylko by niechtny, ich si
najwicej obawia. —W obejciu swojem uprzejmy, lecz

nader powany, cile przestrzega praw i godnoci
pierwszego dostojnika Rzpltej

;
prowadzi dom okazay,

ale z rzdnoci, w czem si take od brata swego wy-
rónia. Z wielkiemi rodzinami umia zachowa stosunek

przyjacielski; nawet ci, którzy z Królem wojowali, nie

radzi byli zaczepia Prymasa. Zimny by, mioci nie

wzbudza, owszem obawiano si go raczej ; ale wszyscy
uznawali jego rozum, takt i sprysto w^ prowadzeniu
interesów. Nie tylko duchowiestwo nisze, lecz i ciao
nauczycielskie, modsze zwaszcza pokolenie, pod skrzy-

dami Komisyi edukacyjnej wychowane, uwaao go za

swoj gow i opiekuna; w istocie, porówno z Królem,
wyszukiwa ludzi zdolnych i pracowitych, i chtnie ich

do posug krajowych uywa. Mona byo mniema, e
ten czowiek wówczas ju tak potny, wiksz jeszcze

kiedy w Rzpltej odegra rol, mianowicie w razie mierci
Stanisawa Augusta, od którego o kilka lat by mod-
szy. Pewna jest, e o tej przyszej roli swojej Prymas
dobrze pamita.

Ks. Micha znany by ze swego uporu i nie rad

by oddawa tego, co raz uj w swoje rce; dlatego

pomimo zrzerzenia, jakie na nim wymóg Stackelberg,

nie traci nadziei, e dyecezy krakowsk przy sobie

-zatrzyma. Wprawdzie sprzeciwiao to si prawu kano-

nicznemu, wedle którego biskup jest zwierzchnikiem

kocielnym, sprawujcym sw wadz w jednej dyece-

zyi; ale nieraz ju pod tym wzgldem czynione byy
zwolnienia ; zwaszcza te biskupom z rodzin panujcych,

od których natarczywoci papiee obroni si nie mogli,

pozwalano trzyma po kilka dyecezyj razem ^). Sprzeci-

^) w XVII wieku Leopold "Wilhelm, syn cesarza Ferdynanda II,

•w jedynastym roku ycia by obrany biskupem strasburskim, póniej otrzy-

ma biskupstwa: passawskie, wrocawskie, oomunieckie, halberstadzkie,
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wiao si to i prawom krajowym, gdy biskupstwo a-
ciskie byo poczone z krzesem senatorskiem, a Król

nie mia prawa zmiejsza liczby senatorów : ale i tutaj

zdarzyo si kilka wyjtków, a jeden z nich szczególniej

do umysu ks. Michaa przemaw^ia. Wszak brat kró-

lewski, kardyna Fryderyk, by zarazem prymasem i bi-

skupem krakowskim ^). Na precedensach nie brako

;

zreszt ks. Micha nie upiera si koniecznie przy infule

krakowskiej, przestawa na doywotniej administracyi,

bo mu nie tyle o dochody biskupstwa chodzio, ile

o wpyw niezmierny, zapewniony rozdawnictwem tak

wielkiej liczby beneficyów. — Zrazu sama rodzina kró-

lewska przeciwna bya projektowi, uwaaa go za zbyt

miay ; ks. Micha potrafi narzuci jej sw wol i Króla
wcign do swych zachodów. Chciano przeprowadzi
t spraw jeszcze za ycia Sotyka, na Sejmie 178Ó;

zaczto dokada starania za granic. Dwór austryacki,

stale Prymasowi yczliwy, przyrzek, e kardyna Herzan
poprze jego dania w Rzymie. Z Petersburga tylko

nie byo zachty, Stackelberg robi trudnoci; musiano
rzecz odoy. Ale znalaz si sposób i na Ambasadora.
Mia on swego faworyta, Kossakowskiego, którego prag-n jakiem intratnem biskupstwem opatrzy; skoro wic

zosta w. mistrzem zakonu niemieckiego i opatem hersfeldzkim. — Franci-

szek Ludwik, arcybiskup trewirsk (1716— 1729), z domu Palatynów, by
razem biskupem wrocawskim i Wormacyi. — Klemens August, z domu
elektorów bawarskich, by arcybiskupem koloskim (1723 do 1761), a przy-

tem biskupem monastyrskim, paderbornskim, hildesheimskim, osnabruckim,

w. mistrzem zakonu niemieckiego i opatem Stablo i Alalmedy. — Kardyna
Migazzi, który w roku 1757 by mianowany arcybiskupem wiedeskim,

posiada przytem biskupstwo Waitzen, jedno z najbogatszych w "Wgrzech.

Wicej podobnych przykadów znale mona w Bihliotheca hisorica me-

dii aevi. Suplement Augusta Potthasta. Berlin 1868, od str. 267—448.

') Oprócz Jagielloczyka, Gamrad i Bern. Maciejowski posiadali

obie te dyecezye ; Kurowski wraz z gninniesk, trzyma i kujawsk,

a królewicz Ferdynand by biskupem pockim i wrocawskim.
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Król przyrzek, e o nim w dalszych promocyach pa-

mita bdzie, Stackelberg wszed w projekt Prymasa

;

w roku 1788 nastao ju zupene midzy nimi porozu-

mienie. Kiedy Sotyk umar, mona byo przewidzie,

e w kraju poczn woa o zamianowanie biskupa; ale

ie nie byo pewnoci co do usposobienia Rzymu, po-

stanowiono zwleka, pod pozorem, e Król moe tylko

wybiera z trzech kandydatów, przez Rad Nieustajc
przedstawionych, a Rada nikogo jeszcze nie przedstawia.

W padzierniku (r. 1788) ju po otwarciu Sejmu,

Antici, minister polski w Rzymie, otrzyma nakoniec

rozkaz proszenia Papiea, aby tymczasow administra-

cy biskupstwa, w rku Prymasa, zamieni na doy-
wotni. Nuncyusz Saluzzo nie sprzyja temu daniu.
»Sprawa to draliwa, pisze on; zanim Stany przyzwol,

taka aska Ojca witego mogaby mie ze skutki.

Krytyczna sytuacya interesów kocielnych na tym Sej-

mie, i w^nioski, o jakich ju sycha na sesyach prowin-

cyonalnych, aby dobra biskupstwa krakowskiego odda
na wojsko, zmuszaj mnie do przeoenia, e jest ko-

nieczna potrzeba, aby Ojciec wity zachowa si w tej

sprawie biernie^). Rzym poszed za t rad; jednak

aby Prymasa nie zraa, zapytano nieco póniej Nun-

cyusza, jakby to byo od narodu przyjte, gdyby Papie
na danie Króla, zamianowa ks. Michaa kardynaem?
Saluzzo odpowiedzia, e Prymas nie stoi o kapelusz

kardynalski, i e go Król da nie bdzie. Zreszt po-

oenie Prymasa pogarszao si z kadym dniem. Jak

wiemy, by on otwartym zwolennikiem przyjani z Ro-
sy i równie stanowczym antagonist Prus. Przekonania

swego nie tai. Podczas gdy caa Warszawa, mczyni
i kobiety, unosia si entuzyazmom dla Króla pruskiego,

on w Sejmie przypomina zdzierstwa przez Fryderyka II

') Raport, 15 padziernika.
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Av Polsce popeniane i ostrzega o niebezpieczestwaci

dla Rzpltej ze strony Dworu berliskiego. To wystar-

czao, aby go zrobi od razu najniepopularniejszym

w kraju. I wielkie zasugi jego, a nikt nie mia wik-
szych, i niepospolite przymioty puszczono w niepami,
skoro sprzyja Rosyi, a Prusom nie wierzy. Nienawi
rosa tem bardziej, e wiadomo, i si nie zmieni, przed

opini si nie ugnie. Szczególn nieprzyjani dla Pry-

masa odznacza si Suchodolski ; w poprzednich latach

nie wieleby to znaczyo, obecnie Suchodolski by po-

tg. Chcc przeci drog projektom prymasowskim,

wniós, eby dobra biskupstwa krakowskiego odda na

wojsko, i eby Administrator zda rachunek z fundu-

szów, które mia do swej dyspozycyi (8 stycznia 1789).

Projekt poszed na deliberacy i w niej uton. We dwa
miesice póniej, gdy zapada uchwaa o podatkach na

duchowiestw^o, przypomniano znowu rachunki Prymasa.

Chodzio o sumy i dobra, które dla Rzpltej przypady
z konwencyi z rzdem austryackim ; Prymas, zgodnie

z kapitu, odda by kapitay na rzecz Akademii kra-

kowskiej, a dwie wsie na szpital w. azarza w Kra-

kowie przeznaczy '). Za to urzdzenie, które si nie

wszystkim podobao, chciano pocign Prymasa do
odpowiedzialnoci ; obrocy jego tylko tyle pomogli, e
Sejm do dalszego czasu zawiesi sw decyzy (24 marca).

*) Rzecz tak si miaa. W roku 1785 Prymas i kapitua z jednej

strony, a X. Janowski, opat tyniecki, jako delegowany rzdu austryackiego

z drugiej, zawarli ukad o oddzielenie czci zawilaskiej biskupstwa kra-

kowskiego, z której utworzono biskupstwo tarnowskie. Przyjto za zasad,

e dobra kocielne suy maja na potrzeby Kocioa tam, gdzie s poo-
one. W wynagrodzeniu jednak szkody, jak Rzplta ztd ponosia, rzd
austryacki zobowiza si wypaci sum 400.OOO z. T to sum Prymas

odda Akademii, a dwie wsie, do instytutów kocielnych zawilaskich

naiece, poczy ze szpitalem w. azarza. Poniewa w tym czasie sta-

no Obserwatoryum astronomiczne w Krakowie, mniemamy, e z owej

to sumy pokryto take koszta jego budowy.
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Z osobivStoci, najwicej w kraju znaczcej, Prymas
w cigu pó roku sta si czowiekiem bez adnego
wpywu. Cierpiaa na tem jego duma, bolay go prze-

ladowania, jakich doznawa od ludzi maej wartoci
ale monych sw popularnoci; drczy si nadto sy-

stemem politycznym, który Rzplta przyja, najfatalniej-

szym wedug jego zrozumienia, a którego ani on, ani

Król odwróci nie mogli. Ze zgryzoty pocz szwan-

kowa na zdrowiu, coraz wicej usuwa si od Sejmu
i najczciej w Jabonnie przesiadywa. O zatrzymaniu,

z przyzwoleniem Stanów, doywotniej admistracyi biskup-

stwa krakowskiego, ju mowy by nie mogo ; Nuncyusz,

któremu kilkakrotnie przypominano z Rzymu potrzeb
naglc zaatwienia sprawy tego biskupstwa, pochlebia

sobie temi czasy, e Prymasa do wyrzeczenia si swego
zamysu nakoni. I Król pojmowa dobrze, e w tej

chwili projekt jego brata jest niewykonalny; wchodzi
w nowe kombinacye, ale nie chcia sobie wiza rk
ostatecznie. Opozycya jednogonie do dyecezyi kra-

kowskiej przedstawiaa Szembeka, który tyle by szcz-

liwy, e i Nuncyusza mia za sob, i partyi hetma-
skiej, jako kuzyn Branickiego, by ulubionym kandyda-

tem, i u Dworu pruskiego, zatem i u »patryotów«, by
dobrze widziany ; oczywicie, e to wszystko nie zale-

cao go Stanisawowi Augustowi. — Po zniesieniu Rady
Nieustajcej, dystrybuta wracaa do Króla. Zaczy si
wnet gorce zabiegi o wakanse, midzy któremi, prócz

rzeczonego biskupstwa, znajdowao si województwo tro-

ckie i inflanckie. Król zwleka, mówic, e nie chce

dawa podejrzenia Stackelbergowi, jakoby dla odzyska-

nia dystrybuty, zezwoli by na upadek Rady. W kilka

tygodni póniej wmiesza si do sprawy Lucchesini,

próbujc, czy mu si nie uda zdoby wpywu na nomi-

nacye w Polsce; a przyczynia si do tego postronna

take okoliczno. Król pruski pragn gorco kuzyna
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swego, ks. Hohenzollerna, biskupa chemiskiego, osa-

dzi na katedrze warmiskiej ; trzeba byo wic przenie
Krasickiego do Polski. W tym celu Lucchesini propo-

nowa odda Krasickiemu krakowskie, albo te, coby
wszystkim lepiej dogadzao, Szembekowi, mianujc za-

razem Krasickiego jego koadjutorem; w takim razie

pockie, po Szembeku, monaby zaraz odda Turskiemu,

który by kreatur Czartoryskich, uckie za ukochanemu
od Króla Naruszewiczowi. Ale w tej kombinacyi nic si
Kossakowskiemu nie dostawao, ztd gniew Stackel-

berga wielki, groba zemsty. Takowe trudnoci do-

starczay Stanisawowi nowego powodu do kunktator-

stwa; naprawd za, jeszcze on nie porzuci nadziei, e
krakowskie uratuje dla brata. —W poowie marca Luc-

chesini ponowi sw^ój atak : »Dwór mój, rzek on do

marszaka Mniszcha, przysa mi kopi zrzeczenia si
ks. Prymasa, jako do biskupstwa krakowskiego zmie-

rza nie bdzie. Tej kopii udzieli nam wówczas Stackel-

berg, na dowód swego wpywu w Polsce. Dzi s-
siedzkie Dwory nie mog pozwala na tak znaczne zbo-

gacenie wice-reja polskiego, i sejm teraniejszy bdzie
wola obróci intraty krakowskie raczej na wojsko, ni
widzie je w rku Prymasa. Dlatego imieniem Króla
mego prosz o biskupstwo krakowskie dla Szembeka,

a o pockie dla warmiskiego, chyba, eby Szembek
zrobi zaraz Krasickiego swoim koadjutorem«. Dooy
przestrog, e jeeli Król bdzie trwa w dawnych za-

mysach, to sejm najpewniej biskupstwo krakowskie

porbie«. Ale i Stackelberg przypomina jednostajnie

Kossakowskiego, a postrachy Tucchesiniego podawa
za ponne. Decyzya dla Króla bya kopotliwa. »Ja, ile

bd móg (pisze on do Debolego), bd zwleka w tej

materyi, ale jak nacisn z konfiskat dóbr na wojsko,

wtedy trudno bdzie odkada. Mam ja wprawdzie za-

mys, ale jeszcze nie dojrzay: zrobi Krasickiego bisku-

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. g



^C4 ^^- ^^^- — Sejm rzdzcy. — 1789.

pem krakowskim^ z warunkiem pacenia corocznie po 50

tysicy na inflanckiego i smoleskiego, a moe i chem-
skiego; zbyt ubogiego. Ale to jeszcze tylko mi si
marzy « *).

Na tych marzeniach zeszo znowu póczwarta mie-

sica. Rzym si niepokoi. Kardyna -sekretarz stanu

po dwakro pisa, e nie rjDzumie tego zapomnienia

o biskupstwie krakowskiem ; e dusza zwoka w jego

obsadzeniu musi koniecznie wyj na szkod Kocioa.
Wszystko to nie pomagao. Nuncyusz by bez wpywu,
Prymas siedzia na wsi i tego interesu nie porusza,

a Król, tysicem nagych spraw zajty, dyecezy kra-

kowsk wypuci z pamici.

Zabór majtku biskupstwa krakowskiego.

W pocztkach lipca, podczas limity sejmowej, przy-

jecha Krasicki do Warszawy popchn sw kandyda-

tur, o której dobrym skutku nie wtpi. Liczy na

yczliwo Króla i jego rodziny i na poparcie Fryde-

ryka Wilhelma. Przestrzeono go^ e mu Lucchesini nie

sprzyja.; »nic to nie znaczy, odpowiedzia, bo Hohen-
zollerna trzeba uwarmi«. Ale Krasicki nie zdawa so-

bie sprawy, do jakiego stopnia by Lucchesiniemu nie-

znony. Margrabia nie móg by na to obojtnym, e
Krasicki, pruski poddany, do partyi pruskiej nie nale-

a, e owszem codziennie bywa na zamku, gdzie od

rodziny królewskiej najmilej by przyjmowany, a co

gorsza, i ze zwykym sobie dowcipem drwi z jego

mentorstwa w sejmie. Napisa tedy Lucchesini raport,

w którym zebrawszy, ile móg, przesadnych albo wprost

') List do Debolego, 21 marca.
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kamliwych relacyj, odwodzi swój Dwór od protego-

wania Krasickiego. Donosi, e tene przyby na da-
nie Prymasa, który mu za grube pienidze sprzedaje

zyskown administracy biskupstwa. »Wiedzc, jak WK.
Mo interesujesz si jego projektem, prosiem go, aby

z wiksz ostronoci wyraa si o czynnociach sejmu

;

w szyderstwach swoich nie ma on nigdy innego celu,

jak tylko przychlebi si rodzinie królewskiej, oprócz

której nie widuje nikogo. Midzy warunkami, jakie mu
naoono, jest pensya 4000 dukatów dla biskupa inflants-

kiego; a ten biskup, to sualec Ambasadora rosyjskiego;

najzacitszy nieprzyjaciel Prus i stronnictwa patryotycz-

nego, zaszczepia w swoich powietnikach inflantskich naj-

gbsz cze dla Imperatorowej i najniesprawiedliwsz

ufno do WKMoci. Niechaj WKMo w mdroci
swojej rozway raczy, jaki byby skutek takiej szczo-

drobliwoci Biskupa warmiskiego. Jeeli protekcya

\VKMoci, zamiast pomaga naszemu stronnictwu, do-

gadza bdzie porednio chciwoci nieprzyjació, to ja-k wag mie bd moje rady lub insynuacye? Przed-

stawiem to wszystko Ksiciu Biskupowi, ale on przed

oczyma ma tylko infu krakowsk, a na ustach wy-

ran wol WKMoci i na uwagi moje ze zwyk sobie

lekkomylnoci odpowiada, ofiarujc WKMoci swój

wpyw w senacie, którego prawdopodobnie nigdy mie
nie bdzie, choby nawet przez wdziczno, nie odda
si na zawsze Królowi polskiemu i jego stronnictwu.

Do przesania WKMoci tego raportu zmusza mnie
uczucie obowizku; przyszo potwierdzi te uwagi « ^).

W ten sposób przebiegy Woch, ubezpieczywszy

si ze strony swojego Dworu, móg ju dozwoli opo-

zycyi wolnego dziaania. Do byo tej ostatniej powie-

dzie, e nadzieja zamianowania Szembeka niepowrotnie

') Raport, 8 lipca.

38*
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Stracona, e Krasicki niezawodnie zostanie biskupem
krakowskim i z Kossakowskim podzieli si dochodami,

aby j rozjtrzy do ywego i popchn do ostatecznych

decyzyj. Nigdy chwila nie moga by dogodniejsza

:

z królewskich stronników mao kto wróci do Warszawy,
Sejm skada si prawie wycznie z partyzantów pru-

skich.— Tymczasem na Zamku, prowadzono dalej ukady
z Krasickim. Wbrew doniesieniom Lucchesiniego, Bi-

skup warmiski owiadczy zrazu, e na wszystko si
zgodzi, ale Kossakowskiemu nic nie da; dopiero, gdy
mu wytómaczono, e to jest warunek konieczny, e
Król zwizany jest wzgldem Stackelberga i Kossakow-
skiego, zdawa si na to przystawa. Jednak wahano si
jeszcze, chciano doczeka si powrotu posów królew-

skich. W tej chwili Nuncyusz, uwiadomiony o zamy-

sach opozycyi, ostrzeg Króla, e ju niema czasu do
stracenia, e trzeba mianowa bezzwocznie, bo gdy
Sejm si zbierze, bdzie zapóno. Ale e po dawnemu
proponowa Szembeka, wic nie by suchany.

Na posiedzeniu 17 lipca, zebrao si trzech bisku-

pów, kilkunastu senatorów, i mniej, ni trzecia cz
posów, razem okoo 80 osób, zamiast 272. Marszaek
zapowiada obrady nad przedmiotami skarbowemi. Po-

tocki (szczerzecki) i Matuszewic stawiaj projekt o co-

dziennem sejmowaniu, o którem ju mówilimy : oddany

na deliberacy. Wtedy Suchodolski uprasza o odczyta-

nie projektu, który od kilku miesicy zostaje w delibe-

racyi : aby przyszemu biskupowi krakowskiemu wyzna-

czy pensy 100.000 z., a reszt jego dochodów obróci

na wojsko. Marszaek zezwala na odczytanie; zaczem

Suchodolski obszernie dowodzi, jak wielkie s potrzeby

Ojczyzny, jak wiele niedostaje do Avystawienia wojska

w zamierzonej liczbie, a gdy ze wszystkich róde czerpie-

my, gdzie tylko znale je mona, zacó z biskupstwa kra-

kowskiego, tak liczne dochody majcego, tyche potrzeb



Zabór majtku biskupstwa krakowskiego. cgy

nie zasili? Natychmiast wielu posów, mianowicie z partyi

hetmaskiej, w tyme duchu si odzywa. Dopiero wtedy
Marszaek dostrzeg niebezpieczestwa i rzek: e gdy
projekt ten bardzo dawno zosta podany, naleaoby go
przedrukowa i póniej decydowa o nim. Atoli ta rada

ju nie skutkowaa. Wprawdzie i Suchorzewski radzi

zatrzyma si do przyjazdu posów krakowskich, których

ta rzecz najwicej interesuje, lecz Rzewuski odpowie-

dzia, e to nie jest interes krakowskie ale caej Rzpltej. —
Broni biskupstwa Ankwicz, e przy swojej obszernoci

powinno mie wiksze dochody, i e bez zniesienia si
ze Stolic Apostolsk nic w tej mierze czyni nie na-

ley. — Garnysz przekada krzywd z tego projektu

dla stanu duchownego ; przypomina, e Król zaprzysig
w paktach konwentach oddawa duchowne dostojestwa

ze wszystkiemi dochodami, bez adnego uszczuplenia

;

e gdyby biskupstwu dobra odebrane by miay, to nie

Rzpltej, lecz fundatorom, czyli ich potomkom, dosta si
powinny. — Kasztelan Ostrowski mówi,' e dobra nie

osobom biskupów, ale biskupstwu byy nadane, a to

nigdy nie wakuje; za co wic obdzierane by ma; trzeba

porozumie si wprzódy ctim Collegia episcoporum i z Rzy-

mem. — Odpowiada Suchodolski, e jeeli Król zaprzy-

sig cao dóbr duchownych, to zaprzysig take ca-o Ojczyzny, a jake jej broni bdzie bez w^ojska ; e
gdy po zniesieniu zakonu Jezuitów, dobra ich nie wró-

ciy do fundatorów, lecz poszy na edukacy, to ten sam
argument suy i dla dóbr biskupich

;
prosi zatem o tur-

7tus. Król, widzc wielk przewag opozycyi, propono-

wa drog poredni : eby z dóbr rzeczonych uzupeni
dochody biskupów ubogich, jakoto kamienieckiego,

chemskiego, infiantskiego i smoleskiego, doda co
Akademii krakowskiej , nastpnie zaspokoi potrzeby

krakowskiego biskupa, a co zostanie, przeznaczy na

skarb Rzpltej, z wiedz i przyzwoleniem Stolicy Apo-
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stolskiej. — Najmocniej przemawia Kossakowski: upo-

minaa e kademu wasno raz nadana, wicie docho-

wan by musi; e bez winy nikt konfiskacie nie pod-

pada; e duchowne fundusze nie na co innego, tylko

na duchowne potrzeby obracane by mog; wszak i w s-
siedniem pastwie, cho si na wasno kocieln tar-

gnito, utworzono z niej osobny fundusz religijny. Nie

jest susznem, aby wszystkie biskupstwa jednako miay
by uposaone ; krakowskie , swoj rozlegoci nad
wszystkiemi trzyma pierwszestwo. Przeto, jeeli ma by
turnus, nieche bdzie na t propozycy: czyli biskup-

stwo krakowskie ma by podzielone na inne biskupstwa,

albo nie? Odpar Rzewuski, e tu nie chodzi o zboga-

cenie innych biskupów, ale o zbogacenie Ojczyzny. Do-
mawdao si jeszcze wdelu posów, przew^anie z opozy-

cyi. — Co najdziwniejsza, e przy tem wszystkiem nikt

nie zna cile dochodów^ biskupstwa; wiedziano tylko,

e byy ogromne, cho wskutek podziau blisko o po-

ow spady. Nikt nie zna ciarów^, jakie biskupa i do-

bra jego obowizyway z tytuu zarzdu dyecezyi albo

fundacyj, instytucyom religijnym lub miosiernym przy-

znanych; nikt przeto powiedzie nie umia, jaka po ich

odtrceniu pozostanie dla Rzpltej przewyka. A o tem
wanie miano decydowa ! I zdecydowano. Marszaek
poda pod gosy pytanie: czyli biskupi krakowscy, ksi-

ta siewierscy, maj pobiera stotysicy intraty, lub tet

przy dawnej intracie pozosta? Za biskupstwem wotowao
gosów 20, przeciw 62 ; biskup Kossakowski odmówi
swego wotum, protestujc przeciw decyzyi. Biskup Ge-

droy zada sekretnego kreskowania, lecz to nie zmie-

nio uchway : dyecezyi krakowskiej przybyy tylko trzy

gosy.

Dyskusya zaja siedm godzin. W tak krótkim sto-

sunkowo czasie, nie mona byo zrobi i wucej i — go-

rzej. Doprawdy, trudno osdzi, kto w tym wypadku
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winniejszy? Czy Prymas, który przez upór przy swoim
niekanonicznym projekcie najprzód t burz wywoa;
czy biskupi, którzy o dyecezy prowadzili simoniackie

ukady; czy Król^ który przez sw nagann usuno
pierwszemu i drugim wtórowa; czy nakoniec opozycya,

która w zarozumiaem swojem wszechwadztwie, najwa-

niejsze kwestye mieczem szalonego przecinaa, burzc
jednym zamachem to, na co si wieki skaday, obra-

ajc mnóstwo interesów^, i tworzc trudnoci, o których

nie miaa pojcia. Dodajmy, e i obrona, jak zwykle

u nas, przed napastnikami bya bardzo saba. Król, za-

miast odwoa si do zasad moralnych i politycznych,

które prawodawca zawsze mie powinien na oku, za-

miast podnie wito praw Kocioa, solidarno
wszelkiej wasnoci i obowizek pastwa bronienia praw
i instytucyj, dugiem trw^aniem uwiconych wysila si
na drobiazgowe kombinacye, które to tylko zdaway si
mie na celu, eby udobrucha bd Stackelberga, bd
Kossakowskiego, bd Naruszewicza, lubo ten ostatni

w tych zachodach sta na uboczu. Ze wieckich brako-

wao na sesyi lepszych mówców i znaczniejszych osobi-

stoci : ks. Adama Czartoryskiego, ks. Stan. Poniatow-

skiego, Wawrzeckiego, Stan. Potockiego i innych ; ci,

co si odzywali, wyranie nie byli przygotowani *). Z bi-

skupów, argumenta Kossakowskiego mogy byy za-

way, tylko — nie przez niego w tej sprawie powie-

dziane. Jedynie mowa Garnysza poruszya opozycy;
gdy skoczy, przybiegli do, mówic : »jeli tobie ma si
dosta biskupstwo krakowskie, odstpimy od naszego -
dania*. Przynajmniej tem okazaa,e nienawi do Kocioa

*) W kilku miejscach czytamy, e Ignacy Potocki, w obronie bi-

skupstwa, mówi gruntownie, ale jego mowy nigdzie nie spotkalimy; Ga-

zeta Warszawska w swojem sprawozdaniu nawet wzmianki o niej nie czyni.

Przypominamy, e od marca do wrzenia 1789 nie ma dziennika sejmo-

wego: Gazeta ten brak zastpowa musi.
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nie bya w jej dziaaniu pobudk, tylko nienawi osób,

po za któremi nie dostrzegaa niczego. Zacny podkan-

clerzy odpowiedzia: »Tu nie chodzi o moj osob, ale

o dobro dyecezyi i o prawa Kocioa «. Zachowanie si
Maachowskiego na tej sesyi byo szczególnie mikkie.
Kiedy chcia, umia on zwlec decyzy; tym razem da
si podej, czy zaguszy przeciwnikom. Dopiero naza-

jutrz po rozmowie z Nuncyuszem zrozumia ca donio-

so uchway. »Intencye jego, pisze Król, zdaj si by
jednostajnie najcnotliw^sze, ale czsto nie dostrzega obudy,
i ztd auje po czasie, i martwi si niezmiernie, jak

i wczoraj, i publicznie i prywatnie, prawie z paczem
ubolewa nad zamaniem praw wasnoci, wzgldem tych

dóbr biskupich «. Dugo jeszcze konstytucya z dnia 17

lipca bya dla wyrzutem sumienia. Opuszczajc War-
szaw w r. 1792 rzek on do X. Woronicza: »Mospanie,

szo nam dobrze wszystko, dopókimy rki nie pooyli
na tem nieszczsnem biskupstwie krakowskiem ! Ale kto

do tego da pocztek, — niech wskae inny, bo mnie

nie wypada « '). Wszystko nie szo dobrze, jak mniema
Marszaek; ale prawd jest, e ten krok nieprawny i ar-

bitralny do wielu innych arbitralnoci da pocztek i swem
zuchwalstwem sta si godnym zaj miejsce obok spócze-

snych uchwa Zgromadzenia narodowego we Francyi.

§. 97.

Porównanie pensyj biskupich. — Breve i intrukcye papiezkie.

Sprawa dyecezyi krakowskiej i innych biskupstw

zaja jeszcze cztery posiedze (20. 21, 2^, 24 lipca). Opo-

wiemy je razem dla krótkoci. Na najpierwszem. Mar-

szaek przypomniawszy Izbie, e bez uszanowania religii

i jej ministrów, nie mona si spodziewa bogosawie-

') towski: Katalog biskupów krakowskich. I, 236.
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stwa Boego, da do odczytania not Nuncyusza. W pi-

mie tern Mgr. Saluzzo powiada, jak bolesn dla Ojca

witego bdzie wiadomo o uchwale, do której nic

podobnego w dziejach Polski nie najdzie, i która dowo-

dziaby zasad cakiem przeciwnych interesom Kocioa
i wiary. Naród zebrany w tak szanownem Zgromadze-

niu, dla odrodzenia Ojczyzny, we wszystkich swych

czynnociach stara si dotd pogodzi porzdek z wol-

noci, wzmocni panowanie prawa, ubezpieczy w kraju

sprawiedliwo i pomylno obywateli. Za có jedna

tylko klasa obywateli ma by pozbawiona skutku tak

mdrego prawodawstwa ; za có tylko sudzy religii maj
by wystawieni na utrat swego majtku, swych staro-

ytnych przywilejów; na pominicie form, których za-

w\sze w sprawach kocielnych przestrzegano ! Dlaczegó
ich tylko dobra nie maj by objte t rkojmi, która

w akcie konfederacyi wszelk bez wyjtku wasno
obejmuje? Przenoszc dochody biskupów krakowskich

na skarb Rzpltej, Stany moe spuciy z uwagi, e pra-

wie wszystkie te posiadoci byy nabyte i podarowane

przez samyche biskupów co tem bardziej tytu ich po-

siadania uwica i nie dozwala obraca ich na cele wiec-
kie, zamiarom fundatorów obce *). Suma loo.ooo z., wy-

') Po pierwszym podziale posiadoci biskupów krakowskich byy
nastpujce: Kielce, Bodzcin, Suchedniów. Samsonów, Sawków, Mirów,

Ia, Kunów, Lipowiec, Jangrot, Wawrzeczyce, Sielce, Dobrowoda, Zota,

ksistwo Siewierskie, baronowstwo Koziegowy, Piotrowin, Zambrowska

"Wola. Z tych, Piotrowin kupi w. Stanisaw, Wawrzeczyce Peka, ksi-

stwo Siewierskie biskup Olenicki, Koziegowy biskup Konarski, Zam-

browsk Wol biskup Tomicki. Inne w XI, XII i XIII wieku przez kró-

lów i ksit piastowskich nadane, w chwili nadania, po wikszej czci

nie byy czem innem, jak dzik puszcz. Osiedlili je i uprawiali pierwsi

biskupi. Zniszczone do gruntu najazdem Tatarów w wieku XIII, znowu

przez biskupów podwignione zostay; tak I i Jangrot podniós i od-

budowa biskup Grot, Kunów biskup Olenicki; Kielce zaoy Gedeon

w roku 1171, Bodzcin biskup Bodzenta Jankowski, — Tak wic i tytu-
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znaczona przez Stany^ za ma jest na tak obszern dye-

cezy, w której kocioów tak wiele ^ ich utrzymanie

i naprawa wymaga tak znacznego nakadu, i gdzie tylu

jest ubogich, którzy zostawali pod opiek Pasterzy. Nun-
cyusz koczy, wyraajc nadziej, e Sejm, w duchu
mdroci i sprawiedliwoci, jakim si dotd powodowa,
wemie raz jeszcze na uwag wspomnion uchwa i swoje

mio Ojczyzny bdzie umia zjednoczy z uszanowa-

niem dla w4ary witej. Nota bya uniona i pena po-

chlebnych dla Sejmu wyrae; zarzucano to Nuncyu-
szowi; lecz odpowiedzia, e do Polaków przemawia
inaczej nie byoby roztropnie ; e trzeba im schlebia,

kiedy im grozi nie mona. Pomimo to, zaraz po jej

odczytaniu, odezwano si w Izbie, e Papie musi nie

wiedzie, jakie jest w Polsce postpowanie biskupów,

jak niegodne czyni intrygi i targi, e trzeba do Rzymu
posa wyprawi. Zabrali gos biskupi (Okcki, Cieci-

szowski), wyraajc al, e nie byli na sesyi, na której

tak niebaczna zapada uchwaa; Stany powinnyby raz

jeszcze namyle si nad przedmiotem tak wielkiej wagi,

z którego wielorakie nieszczcia dla Rzpltej z czasem

wynikn mog, bo to jest zakrój na obalenie religii,

a z ni i na zgub kraju; zreszt uchwaa ani jasna jest,

ani stanowcza; nie powiada, na jak dugi czas majtek
krakowski przechodzi do skarbu, i w jaki sposób dochód

em nadania i osiedlenia, i wydobycia z ruin, stali si biskupi najlegalniej-

szymi wacicielami, i mao która z wasnoci szlacheckich moga si wy-

wie równie prawnym tytuem posiadania. Rozumiano to dobrze za da-

wnych czasów, kiedy w Polsce by jeszcze rozum stanu. W XVI wieku,

kiedy szlachta, zaraona przykadem niemieckich, luterskich ksit, pocza
nastawa nie na dobra Kocioa, ale na instraty, a zwaszcza na dziesi-

ciny, Zygmunt Stary jej odpowiedzia: Si non sunt valida dotes et privi-

legia tnajorum et Antecessorutn nostrorum Ecclesiis collata, cujus erunt

firmitatis Ula, aliis ordinihus sub paribus sigillis^ pari atramento et pelle

concessa...'* Vol. Leg. I, 483, A. 1 527.
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ma by biskupowi upewniony: w dobrach, czy w pie-

nidzach? A jeli kady biskup ma wielorakie wydatki,

z zarzdu dyecezyi, z w^ychowania duchowiestwa, z utrzy-

mania kocioów i instytucyj miosiernych wypywajce,
i tem samem pewn liczb ciarów jemu i Rzpltej

wspólnych dwiga na sobie, to biskup krakowski podej-

muje jeszcze nakad do Rzpltej przedewszystkiem na-

leny, bo on to utrzymuje t sawn krakowsk bazy-

lik, w której groby królów polskich s zoone. Szcze-

gólnie mowa biskupa Okckiego odznaczaa si i moc
argumentów i uczuciem. — ali si Stanisaw Potocki

na wielk krzywd, wyrzdzon biskupstwu, jednemu

z najdawniejszych i najsawniejszych w Polsce ; domaga
si, aby przynajmniej w czstce tej ziemi, która do bi-

skupów krakowskich naley, dochód im by wyznaczony.

Radzili inni, aeby z tego biskupstwa opatrzy insze

ubosze dyecezye. Przymawia si Kossakowski, przed-

stawiajc w^adliwo tej uchway, któr wydao kilku-

dziesiciu posów, w nieobecnoci wikszej czci bi-

skupów i prawie wszystkich senatorów^; przyznawa, e
i on take chcia jakiego opatrzenia, lecz nie dla sie-

bie, tylko dla swojej dyecezyi, która nie ma adnego
funduszu W" Kurlandyi.

O wiele goniejszymi byli oponenci, a raczej twórcy

prawa: Kublicki, kasztelan Jezierski, Butrymowicz, Su-

chorzewski, Zieliski, Sapieha, przed wszystkimi za
Suchodolski, który na kadej sesyi po kilka razy gos
zabiera. Wzbraniali oni dyskusyi nad prawem, które

ju stano, a stano na zawsze, dodajc, e teraz nie

odwoaniem jego zaprzta si naley, ale rozcignie-

niem mocy jego na wszystkie inne dyecezye. Najwicej
mia od nich do ucierpienia Kossakowski: »wszak to

zbyteczne biskupów dochody (s ich sowa) i nadzieja

ich posiadania sprawiay, e niektórzy oddawali si na
usugi zagranicznym posom, wyrabiali sobie u nich po-
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moc do intratnej infuy
;
przez nich to zmuszali króla

do obietnic lub do ukadów^ w które on wchodzi nie-

chtnie; susznie^ e tacy winowajcy zostali ukarani i e
si przecio drog zagranicznym wpywom «. — Król

przekada, e sama przyzwoito nakazuje da odpo-

wied Nuncyuszowi; trzeba wybra deputacy do jej

uoenia, któraby nadto miaa moc porozumiewania si
tak z Nuncyuszem, jak z biskupami, w sprawach z tej

uchway wynikn mogcych. Uchwyci si tej myli Ma-

achowski i deputacy rzeczon przeprowadzi '). Wnosi
Butrymowicz: e co si stao z krakowskiem, to ze

wszystkiemi biskupstwami w Polsce zrobi potrzeba;

tego wymaga konsekwencya rzeczy i sprawiedliwo.

Zwróci uwag biskup Okcki, e skoro jest ju depu-

tacy do konferowania z biskupami i Nuncyuszem, jej

wic tego rodzaju wnioski i urzdzenia naleaoby zo-

stawi; niech ona naprzód rozway i przygotuje przed-

miot, a Stany niech decyduj. Ale ta droga wydawaa
si dug i niepewn; odpowiedziano, e s pewne rze-

czy, które od razu decydowane by mog; inne, które

si odele do konfederacyi. Wielu popierao ten wnio-

sek i prawie bez oporu uchwalono koekwacy wszyst-

kich biskupstw po zejciu obecnych posesorów ; do pe-

wnego stopnia móg przemawia za ni ten przynajmniej

wzgld, e niedostatkowi jednych biskupstw, nadmiar

bogactwa drugich .zaradzi.

Jeszcze ta sprawa nie bya zaatwiona, kiedy Rze-

wuski (pisarz) rzek do Marszaka, e gdy biskupstwo

krakowskie ma by teraz obsadzone, trzeba wprzód wie-

dzie, kto, po zniesieniu Rady Nieustajcej, bdzie Kró-

lowi podaw^a kandydatów do wakujcych krzese? Od-

powiedzia Maachowski, e gdy Rada Nieustajca ju

') Skadao j trzech senatorów: Ankwicz, Walewski i Zyberg; oraz

trzech posów : Ossoliski, Dziayski i Niemcewicz.
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nie istnieje, zatem szafunek wszystkich urzdów do Króla

JMci powraca. »0, nie wszystkich !« rzek Ignacy Po-

tocki. — Radzili tedy : Rzewuski, Suchodolski i Piotr

Potocki, aby wprzód prawo dystrybuty wyjani, zanim

nominacya nastpi. Król nieprzyjemnie temi gosami
dotknity, rzek: »Syszaem dzi zdania niespodzianie

wprowadzone w innej materyi mnie dotyczcej. A con-

dia Republica jedynie królowie mieli w swem rku
prawo rozdawania urzdów; to im nigdy zaprzeczane

nie byo, to paktami naród mi odda. Uywaem tej pre-

rogatywy a do Sejmu, który tyle razy nazwano tutaj

epok nieszcz krajowych; syszaem al, e mi j od-

jto. Rozumiaem, e trafi w myl powszechn, kiedy

jej teraz uyj ; a e oddawano tu pochway znakomitym
z cnoty i zasug mom, wic tyche mów, to jest

Jmci ks. Turskiego, biskupa uckiego, do katedry kra-

kowskiej, a na jego miejsce Jmci ks. Naruszewicza, bi-

skupa smoleskiego, do ucka wezwaem «. Król mnie-

ma, e po fakcie dokonanym ju wicej nie bdzie o nim
mowy, ale zawiód si srogo. Niebywaym dotd przy-

kadem, chciano t nominacya uwaa za adn ; doma-
gali si Rzewuski i Suchodolski, aby Stany zaleciy

Królowi kandydatów, i proponowali ze swej strony tyche
samych — Turskiego i Naruszewicza. Odezwa si Turski,

e gdy po dokonanej ju nominacyi takie jeszcze wszczy-

naj kwestye, to on sdzi, i tego miejsca nie jest go-

dzien ; radzi tylko, aby wicej mie wzgldu na potrzeby

biskupa krakowskiego, anieli Izba to okazaa. Broni
Czacki prawa królewskiego, zaprzeczali inni. Sapieha

mniema, e gdy senat wszed do prawdodawstwa, nie

moe wic Król sam mianowa senatorów; musi to by
now konstytucy okrelone; a tymczasem, poniewa
osoby, które Król wymieni, odpowiadaj yczeniom
narodu, dosy bdzie, jeli Sejm zaaprobuje te nomi-

nacye. Dyskusya, jak widzimy, na nowe przechodzia
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pole ; mimochodem obalano jedne po drugiej atrybucy
królewsk. Rzek Stanisaw Potocki, e materya roz-

dawnicza niewaciwie zostaa tu wprowadzona; naley
skoczy ze spraw biskupów, a przej do etatu woj-

skowego, który na nas czeka. Stanisaw August zabra
gos po raz wtóry. Aby ubezpieczy tych przynajmniej

biskupów, których zamianowa, owiadczy, e nie wdaje

si na teraz w wywód praw, które mu su i przyj-

muje myl Sapiehy ; nieskoczenie mu mio bdzie, je-

eli Stany powszechnym aplauzem zaszczyc wybór owych
dwóch mów. Chcc za zoy dowód, jak mocno ceni

zadowolenie sejmujcych, dodaje, e nie bdzie przy-

spiesza innych nominacyj, dopóki wtpliwoci zacho-

dzce nie zostan usunite. »Teraz za, spodziewam si
usysze odgos powszechny, zdobicy mój wybór «. Za-

miast spodziewanego odgosu, nastao milczenie, z nie-

maem umartwieniem Króla. »Znowum dozna, pisze on,

e dobrowolno moja zachca tylko przeciwników, aby

mi coraz wiksze wyrzdza szkodliwoci, bo chocia

wzywaem Izb do powszechnego assensu, jednak do

tego nie przyszo «. Rzecz zostaa nieroztrzygnit ; Sta

nisaw August przez zbyteczn atwo, najniepotrze

bniej osabi prawo, które mu niewtpliwie si naleao
sam Turski nie wiedzia, czy ma przyj sw nominacy
nie wiedziano nawet, czy jest prawnie nominowany.

Dyskusya bya niesforna, Izba rozbita, bez adnej

karnoci, najprzykrzejszy sprawiaa widok. Nietylko Król

ale i Maachowski i obaj Potoccy, niegdy tak prze-

moni, nie wywierali na ni wpywu. Kilku krzykaczy

rzdzio sejmem ; oni byli stanem rycerskim, a jego

wola, wysza, nad wszelkie prawo. »Narady sejmowe,

pisze de Cache, robi coraz bardziej wraenie chaosu,

albo raczej szlacheckiej demokracyi, w krórej Król

bierze udzia bierny, czsto przymuszony ; senat za, mi-

nisteryum i biskupi, bardzo mao wacy. Król przez
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cige uleganie, przyczyni si do upadku swego zna-

czenia i do utraty prerogatyw, które dotd byy niety-

kalne. Nikt si nie mie opiera prdowi partyi prze-

monej. Ostatnie postanowienia tak dla Króla dotkliwe,

wprawiy go w smutek i upadek ducha. Prymas chory

ze zgryzoty, siedzi w Jabonnie ; i kady nieuprzedzony

musi troszczy si o los, jaki sobie zgotuje ten naród

niespokojny, burzc tak wiele rzeczy naraz « ^). I ^laa-

chowski ciko by przygnbiony wypadkiem tych po-

siedze. »Widzc, powiada o nim Stanisaw August, e
zapa i intryga wszystkiem rzdzi, jak si to pokazao
przeciw duchowiestw^u i mnie; widzc, e i dla powagi
marszaka sejmowego nie maj wzgldnoci, ju zamy-

la skada lask, a go z prac kasztelan Ostrowski

i wraz z nim Marszakowa od tego odwiedli « -).

Owocem piciodniowych narad bya konstytucya

z dnia 24 lipca, której tre jest nastpna: Chcc mie
powikszone dochody publiczne i pewny fundusz dla

wojska, Rzplta poleca komisyi skarbowej : zaj w^szyst-

kie dobra biskupstwa krakowskiego, i wypuci je bez-

zwocznie w szecioletni dzieraw i z dochodów tych

wypaca przyszemu biskupowi 100.000 z. rocznie; do

której to licytacyi dóbr i rzeczony biskup przypuszczony

by moe, byleby nie mia nigdy wicej z nich dochodu
nad 100.000. Tak samo, po zejciu wszystkich innych

biskupów, Komisya skarbow^a z ich dobrami postpi
ma, i wypaca z nich Prymasowi 200.000, biskupom
aciskim po 100.000, metropolicie unickiemu 100.000,

biskupom unickim po 50 tysicy. e za to porównanie
dochodów daje powód i do porównania ich obowizków
i do nowego rozgraniczenia dyecezyj, a we wszystkich

zamysach naszych pragniemy bogosawiestwa i po-

') Raport, 25 lipca.

*) List do Debolego, 25 lipca.
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mocy w. Stolicy Apostolskiej, jako Gowy Kocioa;
e take o jura stolae i o inne z duchownymi urzdze-

nia trzeba si porozumie z naszymi biskupami i z Nun-
cyuszem : przeto wyznacza si w tym celu Deputacy,
która w cigu trzech miesicy rezultat swych narad do

roztrznienia i pod zatwierdzenie Stanów sejmujcych

przedoy. — Wszystko to opisane jest w uchwale, która

nosi tytu: Fundusz dla wojska!. . . Ten jeden tytu nad

tern prawem mówi wiele. atwo zrozumie, e duch,

który takie wydawa ustawy, ani spraw kocielnych na-

leycie zaatwi, ani porzdneg-o wojska utw^orzy nie

by w stanie.

Nasuwao si pytanie, co powie Rzym na sejmowy
postpek? Byli tacy, którzy pragnli, aby Papie nie-

tylko ostatni konstytucy, ale cae zachowanie si Sejmu,

nagani. Innego by zdania Nuncyusz, bo jak mniema,
niech tego Sejmu jeszczeby przez to wzrosa, a ktoby

si uj za Kocioem w nastpnym Sejmie? Duchowni,

którzy sami nie robi nic, albo bardzo mao, od nas -
daj, abymy wzili na siebie ca przykro odmowy
i nagany. Daleki od doradzania, mówi Nuncyusz, e-
bymy na wszystko przystali, musz jednak przyzna,

e Sejm obecny w sodki tylko sposób uj mona, e
tylko wtedy od niego co si otrzyma, kiedy, ile po-

dobna, przyjmie si jego myli. Gdym Marszakowi da
do zrozumienia, e bdzie wiele trudnoci ze strony

Rzymu, odpowiedzia, e ile móg, sprzeciwia si, ale e
czas bardzo krótki pozostawiono do wykonania uchway,
e obawiaby si cikich nastpstw, gdyby z naszej

strony stanowczy by opór. Próno liczy na poparcie

Króla; sprawy kocielne mao go obchodz, a w duszy

rad on z umniejszenia powagi biskupów, od których

wiele mia na tym sejmie przeciwnoci. Nie trzeba take
polega na owiadczeniach uszanowania i ulegoci, o któ-

rych mówi uchway, czy noty Sejmu; zasuga to za-
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cnego Marszaka, który w ten przynajmniej sposób chcia
pokry nieprzyjazn dno prawa. Wielka cz po-

sów napojona jest faszywemi zasadami, roznosz je

pisemka, któremi kraj zalany; ze usposobienie dla bi-

skupów i Kocioa widoczne. I tutaj niewiara zrobia
znaczne postpy ! Ju to nie ci Polacy, co dawniej

!

Przykad z nad Sekwany zaraa. Polacy zawsze ucho-

dzili za naladowców Francuzów; dzi pyszni si z tego,

e im daj wzór. I tutaj proponowano francuzkie no-

w^oci, ale im si na czas, po cichu, zaradzio. Kto
wie, czy nie zaczn mówi o zniesieniu klasztorów^ dzie-

sicin, annatów, o skasowaniu trybunau nuncyatury.

Nuncyusz nalega na Marszaka, aby tego rodzaju pro-

jekta przekazywa zawsze do komisyi spraw duchow-
nych; w ten sposób byby przynajmniej czas przedstawi,

wytómaczy i zapobiedz jakiej porywczej i wród ha-

asu zapadajcej uchwale w materyach, o których nic

nie wiedz. Lecz zaprzeczy nie mona, e tutaj w du-

chowiestwie s rozliczne naduycia ; e przez lepsze

rozgraniczenie dyecezyj i stosowniejszy rozdzia majtku
duchownego, lepiejby si potrzebom dusz zaradzio ; e
byoby miejsce do zawarcia konkordatu, gdyby na to

Stolica w. przystaa ^).

Na pierwsz wiadomo, e drobna liczba posów
orzeka zabór majtku biskupstwa krakowskiego, kardy-

na Sekretarz Stanu odpisa, e mu to nie wydaje si
aktem legalnym, ale raczej zmow spiskow (8 sierpnia).

W tydzie póniej, ze zwyk rzymskim dygnitarzom

wyrozumiaoci i spokojem, mówi o uchwale, e mo-
naby j zrozumie w wojnie obronnej, w wypadku na-

gej, ostatecznej koniecznoci; ale w okolicznociach

obecnych jest to krok nieregularny, arbitralny. Zabory,

których si dopucili Józef II i niektórzy ksita woscy.

') Depesze z dnia 22 i 29 lipca, 5 i 19 sierpnia, 9 wrzenia,

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. i g
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byy przynajmniej tern upozorowane, e dochody oddano

na fundusz religijny, na szpitale i t. p. ; ale nie atwo
w historyi pastw katolickich znale przykad podob-

nego przeniesienia majtku kocielnego na cele cakiem
wieckie, na utrzymanie wojska w czasie pokoju. Ojciec

wity nie potwierdzi biskupów^ o których mowa; spo-

dziewa si, e Król nie bdzie si spieszy z ich nomi-

nacy, skoro przez czas dugi niepotrzebnie j zwleka

;

ufa w jego gorliwo, e bdzie umia odwoa t
uchwa, a przynajmniej naprawi, ile si da.

W poowie wrzenia nadeszo do Warszawy breve

papiezkie do Marszaków sejmowych. Pius VI pochwa-

liwszy troskliwo Stanów o dyecezye mniej opatrzone,

poddaje ich uchwa spokojnej, ale surowej krytyce,

i oznajmia, e nie moe pogodzi sów Sejmu z jego

postpkami. Nie dalej, jak w lutym b. r. pisay Stany:

Taka zawsze bya i bdzie mio narodu polskiego dla

witej Rzyvtskiej Stolicy, te tadne7nu i7ineviii nie da si
on wyprzedzi w powinnem dla 7tiej uszanowaniu^ wierno-

ci i ulegoci. A e 7nocno jest przekonany, e dla fnonar-

chów i ludów nic nad bosk religi szacowniejszego by
nie moe ; e nic ku sawie i ku zbawieniu Rzpltej nie

posuy^ czemu Bóg nie bogosawi, przeto naród nasz

nigdy nie dopuci si tego, coby u niego choby napjiniejszy

przynioso uszczerbek subie boej, tylo7na prawami ojczy-

stemi i tyloma przodków naszych przykadami uwiconej ^).

Po tak piknych sowach, zapytuje Papie, jake zrozu-

mie wie uchwa? To, co Rzplta teraz przedsibie-

rze, to tylko heretycy ksita gwatem u siebie robili.

Chcecie Ojczyzn dwign, a Koció gnbicie ; wzrostu

Rzpltej ze szkod Kocioa spodziewacie si ! Jeeli

wszystkim obywatelom wasno ubezpieczacie, dlaczegó

') Odpowied Stanów na hreve Ojca Sw. na sesyi 19 lutego 17J

jednomylnie przyjto.
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od tej zasady tylko biskupów wyczacie, którzy s wa-

szymi rodakami, senatorami i kolegami w sejmie; dlaczego

pozbawiacie ich monoci wypeniania swego obowizku?
Wszak w pastwach katolickich, a u was szczególniej,

fundacye wszelkie, zwaszcza te na sub Bo wno-

szone, wite byy i nietykalne. Przeznaczy cz zby-

teczn majtku duchownego na inne potrzeby Kocioa,
toby si prawu nie sprzeciwiao ; ale co innego jest za-

bra wszystko i na zawsze, dla pomnoeniarwojska, czyli,

jak mówicie, dla odrodzenia Ojczyzny. Có to bdzie za

odrodzenie, przez które pierwszy stan Rzpltej ze wszyst-

kiego jest odarty? Niechaj Ojczyzna wasza ma obro-
ców, ale niech w ten sposób wspólnemi siy cay korpus

Rzpltej si odradza. Na pobonoci wasze przesawne
królestwo byo zaoone, pobonoci wzroso i docho-

wao si: dzi te wszystkie fundamenta odrzucacie precz!

Spojrzyjcie, jakie byy przed kilkoma miesicami wa-
sne uczucia! Do nich odwoujc si, bagamy was,

przez mio waszej Ojczyzny, przez pami na Boga,

jeeli chcecie w istocie, aby On Rzpltej bogosawi,
abycie odmienili wasze uchway i wyrzucili ten przy-

kad, który byby zgub wasz, a zgorszeniem dla in-

nych narodów. e na potrzeby publiczne cz swych
dochodów duchowni odda mog i oddadz, któ wtpi

;

ile to wypadków w dziejach waszych wiadczy o tem !

Ale nigdy, w najtrudniejszych czasach, w najwikszych
niebezpieczestwach, przodkowie wasi nie pomyleli
nawet o tem, by targn si na majtek Kocioa, a pe-

wno swojej wstrzemiliwoci nie aowali te nigdy*).

W instrukcyach, które Nuncyusz spóczenie ode-

bra. Papie da: i^ aby uposaenie biskupów byo
przyznane w ziemi, którby oni sami zarzdzali, i ten

') Breve, 5 wrzenia 1789.

39*
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punkt jest najwaniejszy; 2^ zupena równo uposaenia
jest niewaciwa^ bez zgwacenia i przeistoczenia wielu

fundacyj osignby si nie daa; 3" Papie nie zgodzi

si na oddanie dóbr wojsku, lecz mona je przeznaczy

na szpitale, choby wojskowe, na szkoy publiczne i t. p.,

a e te instytucye na koszcie pastwa istniej, o tyle

wic skarb miaby ztd ulg; 4^ i ze zbytecznych dóbr

biskupstwa krakowskiego, lub innych, jakie zawakuj,
opatrzy mona, byleby w ziemi, biskupów uboszych;
gdyby chciano uy tego majtku dla utworzenia no-

wych dyecezyj lub parafij. Stolica Apostolska nie sprze-

ciwi si temu
;

5^ Papie nie chce wchodzi w ukady
o dobra kocielne ; atoli, aby da dowód swojej dobrej

woli dla Rzpltej, przyzwala, iby kopalnie elaza w do-

brach krakowskich ze wszystkiemi zakadami, do nich

nalecemi, stay si wasnoci skarbu. Jakiekolwiek

jest usposobienie Króla i posów dla spraw religijnych,

Ojciec wity w powyszej instrukcyi chce naznaczy
granic, do której doj moe w ustpstwach, bez obrazy

swego sumienia i obowizku. Przeciw gwatom nie mamy
innej broni, jak rezygnacya; ale wtedy Papie przynaj-

mniej w sumieniu swojem bdzie spokojny, e nie poda
rki grabiey i zdeptaniu praw Kocioa. Co do innych

kwestyj, w których wnoszono projekta, mona bdzie,

jeli Stany zadaj, uoy si o konkordat.

Dnia 19 padziernika odczytano w Izbie breve pa-

pieskie
;
poczem za w^ydaleniem arbitrów Kanclerz w.

udzieli raportu kard. Anticego, o swojej rozmowie z Piu-

sem VI, w tym przedmiocie. » Zdaje si (pisze Mgr Sa-

luzzo), e tak breve, jak raport kardynaa, zrobiy mocne
wraenie na Stanach; kiiku posów, midzy nimi ks. Czar-

toryski, domagali si odmiany konstytycyi. Atoli Su-

chodolski, autor projektu , i inny z jego adherentów

owiadczyli, e na to nigdy nie zezwol ; a e do ska-

sowania uchwalonego na tym samym sejmie prawa, po-
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trzeba jednomylnoci, wic nic zrobi nie mona. Prze-

duono tylko deputacyi czas do zoenia raportu ze

swych ukadów. Bdziemy usiowali sklei jaki projekt,

któryby jak najmniej dotyka uchway; nie spodziewam

si jednak jednomylnoci w sejmie, w którym niema

naczelników, a kady dziaa wedug swego widzimisi.

Niemal wszyscy s przewiadczeni o niesprawiedliwoci

tego, co zrobili ; ale to nie wystarcza, jeeli nie zdo-

amy przekona dwóch albo trzech najupartszych ')«. —
Marszaek, który szczerze chcia naprawi bd, próbo-

wa wszelkich sposobów, by zdanie Suchodolskiego od-

mieni ; napróno. Nie pozostao nic innego, jak tylko

cierpliwie wyglda chwili, w którejby ten niestrudzony

orator by zmuszony wydali si z Warszawy. Jak za

czasów liberum veo, dobra wola wszystkich rozbijaa si
o upór jednego.

Oczekiwana okazya, by spraw kocieln wprowa-

dzi nanowo, dopiero w maju nastpnego roku zjawia

si. Skorzysta z niej Maachowski, jak o tem w swojem

miejscu powiemy. Tymczasem Komisya skarbowa po-

spieszya si z wykonaniem uchway, i ju w sierpniu

(1789) pocza dobra wydzierawia. Lecz zdarzyo si,

co tylokrotnie przy grabiey majtku kocielnego wi-

dziano i póniej, e pominwszy szkody moralne, jakie

ona spoeczestwu przynosi, jej zysk materyalny daleko

by niszym od spodziewanego. Czynsz dzierawny ze

wszystkich dóbr biskupstwa krakowskiego w roku 1789

wyniós 574.861 z., liczc w to kunie i fossalia, które

przynosiy 163.927 z. To by dochód brutto caego za-

boru. Lecz naleao odtrci 20^0 podatku, czyli 1 10.000

z., które biskup mia paci wedug uchway marcowej,

jak niemniej 5% Stib^tdtU7n Chariiafivuin, czyli 22.000 z.;

odtrci pensy 100.000, biskupowi krakowskiemu wy-

^) Depesza, 21 padziernika.
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znaczon; nakoniec wydatki na utrzymanie sufraganów

i urzdników dyecezyi^ na pacenie procentów od fun-

dacyj biskupich^ miosiernych albo religijnych, a wre-

szcie na koszt zarzdu lub nadzoru dóbr biskupich,

w rce Rzpltej oddanych, co wszystko zmniejszao do-

chód o 150.000 z. rocznie. Ogólna suma do wytrcenia
wynosia 380.000. Pozostawao dochodu czystego dla

skarbu 195.000 z., to jest o 63.000 wicej, niby je by
pobiera z dobrowolnej biskupa ofiary ! »I warto byo,
zapytuje autor spóczesny, dla tak mizernego zysku, tar-

ga si na zasad nietykalnoci majtku kocielnego,

i burzy najstarsz w Polsce instytucy, na któr tylu

monarchów, tylu witych biskupów, przez tak dugie
wieki si skadao? A wemy do tego znaczne i szybkie

pogorszenie dóbr, jakie musiao nasta koniecznie. Bi-

skupi krakowscy byli w ogólnoci wzorowymi gospo-

darzami, choby te tylko pod ekonomicznym wzgldem.
Do miast swoich i wsi nie przypuszczali ydów ;

jedyne

te to byy w Maopolsce schludne okolice. Wocianie
paszczyzn nie obcieni, mieli si dobrze ; lepiej o wiele,

ni w dobrach szlacheckich ^)«. Po wydzierawieniu dóbr,

na krótki termin, mona byo atwo przewidzie (co te
rzeczywicie nastpio), upadek miast, budowli, zaka-

dów, a przy tem wszystkiem zuboenie i moralne zgu-

bienie ludu. — Takieto wielostronne niedogodnoci po-

cigno za sob owe smutnej pamici prawo o zaborze

majtku biskupa krakowskiego ; i z tych powodów ro-

zumiemy, emy nie chybili, opowiadajc nieco obszer-

niej t spraw, któr historycy nasi kilkuwierszow za-

zwyczaj zbywaj w^zmiank.

') Kalkulacya poytków Rzpltej etc. (przez X. Skarszewskiego).

Cfr. Sprawozdanie podsk. Kossowskiego, 25 maja 179O.
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§• 98.

Etat uojska. — Nominacye oficerów.

Zaraz po zaatwieniu spraw biskupich, Sejm przy-

stpi do etatu wojska. Rozprawy nad tym przedmiotem

trway od koca lipca do poowy padziernika ; wliczajc

w to kilka mniejszych interesów^, które w tym czasie

odprawiono, zajy czterdzieci pi posiedze ! Czytel-

nik nie bdzie zapewne od nas wymaga, abymy z nim

zapuszczali si w to morze gawdy; nicby z niej nie

wyniós, prócz tego, co powszechnie wiadomo, e ga-

dulstwo jest jedn z najprzykrzejszych, a w zgroma-

dzeniu praw^odawczem, najszkodliwsz z wad. Z t sam
znajomoci rzeczy, z jak uprztnli si z interesami

Kocioa, z jak wyrokowali o interesach zagranicznych,

z t sam przystpili teraz do decyzyi o wszystkich

szczegóach organizacyi armii. Nic nie uchodzio ich

kompetencyi: liczba oficerów wyszych, sil brygady

i puku, mundury i uzbrojenie, amunicya i artylerya,

suba inynieryi i lekarska, kasa inwalidów i furao-

wanie, — w^szystko to zaleao od wikszoci gosów
w Izbie, która, jak ju wiemy, ludzi wojskowych prawie

wcale nie posiadaa. Zazwyczaj, kady punkt etatu za-

biera Cae posiedzenie, w^ywoywa mów kilkadziesit,

po których nastpowa turnus podwójny. Bywao, e po

caodziennej dyskusyi, gdy si zgodzi nie mogli, wy-

znaczali osobn konferency dla rozebrania przedmiotu

w szczuplejszem kole, tak si np. stao w kw^estyi : ile

odtrca trzeba z odu kawalerzysty na fura dla jego

konia? Szczególniej te paca wyszych oficerów dawaa
powód do nader upartej dyskusyi : w takim przedmiocie

kady mia co do powiedzenia. Rozsdniejsi, przyszed-

szy na posiedzenie, gdy zobaczyli, e nic wanego de-

cydowanem nie bdzie, wychodzili z Izby koo poudnia;
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tylko Król i Marszaek musieli cierpliwie dosiadywa
do koca. »Bya to chwila, mówi de Cache, w której

dwaj najwiksi krzykacze, Suchodolski i Suchorzewski,

cieszyli si ogromn w sejmie przewag-« ; wtórowaa im
dzielnie caa partya hetmaska, w sprawach wojskow^ych

najmocniej interesowana ; z przyjació królew^skich mao
jeszcze do Warszawy wrócio. Kilkakrotnie chciano po-

oy koniec temu marnowaniu czasu. »Marszaek Ma-
achowski i Stanisaw Potocki (pisze Król 26 wrzenia)

byli u mnie zawczoraj z tem, e im si tak uprzykrzya
ta predominacya hetmaskich, jedynie gadulstwem przy-

w^aszczona, i tandem determinowali si do tego, co ja

im ju dawno mówiem, e trzeba, aby Maachowscy
i Potoccy zczyli ze mn szczere i w^asne chci i przy-

jació sejmowych, dla zaguszenia tych gadaczów i dla

przeprowadzenia materyj porzdkiem uoonych «. Ale

jeszcze do wzajemnej midzy nimi ufnoci nie przyszo ;

roztropniejsi nie chcieli poda sobie rk, wic nieroz-

tropni musieli bra gór. — Pod koniec sierpnia przy-

by do Warszawy biskup Krasiski, i po raz pierwszy,

od lat dwudziestu, zjawi si w sejmie. Witajc Króla

i Stany, nie szczdzi tym ostatnim ostrego upomnienia.

Mówi, e obrady sejmowe z gorszc postpuj opie-

szaoci; e wojujce potencye nie bd zapewne cze-

kay z zawarciem pokoju, dopóki my pisarzom i regen-

tom nie powyznaczamy pensyj ; e opinia obcych Dwo-
rów o nas, azali my sob rzdzi potrafimy, bardzo zma-

laa, i nic dziwnego, bo wStany, straciwszy ju blisko rok

na wielomówstwie i bagatelach, dotd na gruzach da-

wnego rzdu nic nowego nie ustanowiy, i e to, co

sejm teraz robi, nie do niego naley, ale do Komisy i

w^ojskowej (28 sierpnia). — Wiek, stanowisko i popu-

larno biskupa sprawiy, e to upomnienie przyjto

dobrze; a e wanie miano przystpowa do dyskusyi

nad brygadami, i obawiano si mów bez liku, postano-
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wiono, e te tylko punkta etatu bd przychodziy pod
decyzy Izby, na które deputacya etatowa z Komisy
wojskow nie zgodziy si, zreszt za cay etat bez

dyskusyi przyjty by ma. Byo to ju znaczne uatwie-

nie ; niemniej jednak rozprawy trway jeszcze sze
tygodni.

Godzi si w^szake co przytoczy dla usprawiedli-

wienia tej przewocznej narady. W gównym sztabie

obu wojsk znajdowaa si do znaczna liczba wyszyci
i niszych dygnitarzy, którzy w nowszej organizacyi

w^ojska na nic nie przydatni, zaszczytn mimo to zajmo-

wali rang i nieskp pobierali pac. Byo_, jak wiadomo,

czterech hetmanów, którzy nad wojskiem nie mieli ko-

mendy; lecz ich buaw^a tak jeszcze z dawnych czasów

byszczaa wietnoci, e ani wiekowe naduycia, ani

wiekowa nieczynno, zatrze jej nie mogy. Obok nich

byli pisarze wielcy, koronny i litewski, niegdy prawa
rka hetmanów i wojska opatrzno, którzy wedle roty

przez Zygmunta Starego naoonej, na Boga i krzy w.
przysiga musieli, e wszelkim szkodom w wojsku za-

radza bd: dostarcza koni na w^ojnie w miejsce ran-

nych lub zabitych, przeglda piechot co miesic, jazd
co trzy miesice, aby w wypacie odu ani Rzpltej, ani

onierzowi, krzywda adna si nie dziaa. Byli stranicy

wielcy, do których dawniej naleao broni kresów

ukrainnych od tatarskiej hordy. Byli oboni wielcy, któ-

rzy podczas wojny zakadali obozy, wizali kosze, i nie-

raz dowcipem swoim garstk rycerstwa polskiego, przez

dzicz pogask lub kozack obsaczon, ratowali od pe-

wnej zguby. Ku pomocy dwóch ostatnich byli stranicy

i oboni polni, tak, e do pilnowania swych granic po-

udniowych i do zakadania obozów miaa Rzplta a
omiu dygnitarzy. Byli jeneraowie artyleryi w^ Koronie

i Litwie, jak ich ustanowiono za Wadysawa IV. Byli

inspektorowie jeneralni, oficerowie nowszej kreacyi, któ-
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rzy corocznie mieli przeglda puki i brygady^ aby
w nich i czowiek, i ko, i bro w naleytym zostawali

porzdku. By spory poczet adjutantów Króla i het-

mana, byli nadto królewscy i hetmascy buczuczni;

ci w czasie bitwy stali przed Królem lub hetmanem
z buczukiem w rku, na znak najwyszej komendy.
Tych wszystkich urzdów, a liczono ich przeszo trzy-

dzieci, znaczenie rzeczywiste i powinnoci oddawna
miny; ale z ich nazw czya si tradycya, przypo-

mina si jaki gony w dziejach wypadek, budzia si
ch odnowienia rycerskiej chway Polaków; wic cho
ciko przygniatay budet wydatkiem rocznym 800.000

z, al by je traci; niejednemu zdawao si, e w nich

tkwia tajemnica dawnej potgi Rzpltej. One to wanie
w rozprawkach nad etatem day powód do najpierwszej,

zacitej walki. Domagali si niektórzy zmniejszenia pacy
hetmanom, lecz odpowiedziano im, e w podobnym razie,

ta ledwo nie najwysza godno w Rzpltej, ta stranica

wolnoci szlacheckiej, byaby samym tylko magnatom
dostpna, ludzie bez wielkiego majtku zostaliby od niej

w^ykluczeni. Stanisaw Potocki rzuci myl mielsz:
zniesienie urzdu hetmanów, post fata modemorum ; ale

sam brat wnioskujcego, Ignacy, i marszaek Maachow-
ski uznali ten projekt za przedwczesny. Jako obruszy

on wielu; pytano, czem hetmani zasuyli na takie lek-

cewaenie? Protestow^a Stan. Potocki, e dalekt od

lekcewaenia, wniosek ten przeciwnie jest oddaniem czci

dzisiejszym hetmanom, bo przypuszcza, e po zgonie

takich mów nikt nie bdzie godnym ich zastpi.

Tward obron znajdoway równie inne urzdy; wszyst-

kie te utrzymano, z tem tylko zastrzeeniem, e po

zejciu obecnych inspektorów generalnych i buczucz-

nych, nie bdzie wolno nowych mianowa. Pisarze,

stranicy, oboni zostali nietknici, i na teraz, i na pó-

niej. Chcia pisarz Rzewuski wyrobi sobie moc inspek-
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towania caej armii, niezawile od Komisyi wojskowej,

z obowizkiem zdawania sprawy tylko przed Sejmem;
ale ta reminiscencya niepodlegoci hetmaskiej nie zna-

laza na szczcie poklasku. Pensya jeneraa artyleryi

koronnej (30.000 z.) przesza bez trudnoci ; arsena ko-

ronny by w dobrym porzdku, mia 120 gotowych dzia,

bya przytem szkoa artyleryi, doskonale przez Briihla

urzdzona, i z niemniejszem staraniem przez Szczsnego
utrzymywana. Inaczej si dziao na Litwie, tam ani

szkoy artyleryi nie byo, ani arsena nie mia adnego
opatrzenia. To, co Pac niegdy legowa na artylery

ksistwa, Lipniszki i Geranony, z dochodem 120.000 z.

rocznie, to w moc uchway Sejmu 1775, ks. Sapieha

zabiera dla siebie ^). ^lona byo mniema, e sejm

obecny skoczy z tem gorszcem naduyciem, tem bar-

dziej, e tak czsto oskarano si na zdrone rozdaw-

nictwo z czasów podziaowych, i same Sapieha nie

ostatnim by w tych susznych narzekaniach. Wszelako,

gdy sprawa jego wesza na stó {20 sierpnia), jeden

z najzapaleszych zelantów sejmowych, Seweryn Potocki,

wniós niespodzianie, aby dobra wspomniane i ich intrat

zostawi cakowicie Sapiee. Popar go Maachowski,
przez koleestwo dla litewskiego marszaka, atoli ze

strony królewskiej gotowano si do odporu. Przemówi
Stanisaw August, zapraszajc swoich przyjació, aby
przechylili si na stron vSapiehy. »Tym gosem swoim,

pisze de Cache, powstrzyma wielu od opozycyi ; rzecz

przesza bez wotowania. Król rozumie, e swoj poba-
liwoci zjedna sobie umysy przeciwników; tymczasem
on ich tylko omiela*. Uszczliwiony wypadkiem sesyi

ks. Sapieha, który ju do ostatniego przywiedziony by
bankructwa -), sprawi zaraz wielki festyn bachusowy, na

') Ob. Ks. II, Rozd. I, §, 29, nota.

*) W licie z dnia 13 maja 1789 pisze Król: „Branicki pozostawia

wielk cz Biaocerkiewszczyzny. Sapieha za tak reszt goni, e ju
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który zaprosi wszystkich posów i cae publikum war-

szawskie ; bawiono si wesoo, tylko, e zamiast dzia

litewskich, strzelay butelki szampaskie! Aby jednak

nie okaza si niewdzicznym dla Rzpltej , Sapieha

owiadczy nastpnego dnia, e zrzeka si zwrotu wy-

datków, podniesionych na dwignicie artyleryi litew-

skiej ; co do dziwnem si wydawao, bo w arsenale

wileskim liczono dzia 20, midzy niemi 8 od Króla

darowanych. artowano z jego pretensyj i z ich ofiary,

lecz e one nic skarbu nie kosztoway, akt tej wspania-

iomylnoci pozosta w kostytucyach sejmowych ^).

Najwicej atoli i w sejmie zabray czasu, i po za

sejmem przysporzyy zachodów, nowe stopnie jeneral-

skie i brygadyerskie, których wymagaa powikszona
armia. Do trzech jeneraów-lejtnantów przydano czwar-

tego. Wnet Branicki zada tej rangi dla Kurdwanow-
skiego, gdy za z nim wielu doznawa trudnoci, nieba-

wem dla wojewody Walewskiego, groc, jeeli jeden

z tych kandydatów nie przejdzie, on na adnego nie

zezwoli. O ten sam wakans ubiega si take Sanguszko

i ks. Micha Lubomirski. Marszaek Maachowski prag-n poyczy z armii pruskiej jeneraa Kalkreutha, w na-

wiele jego wekslów lata, gdzie za sto zapisanych, ledwo wzi trzydzieci,

a strasznie lusztykuje". Na sesye deputacyi nieraz pijany przychodzi, a na

Sejm nieraz po caonocnej hulance.

') Szczsny Potocki pisze z tego powodu do Hulewicza (3 padz.

1789): „A propos oratora! Czy ty nie namiae si, panie Benedykcie,

kiedy ów wielki marszaek konfederacki, Sapieha, kwitowa Rzplt ze

swoich pretensyj! On w sejmie 1775 upami okryty, a Rady Nieustajcej

prawodawstwem zbogacony, na wszystko gada. Ale trzyma co porwa,

i nowe teraz konstyjucye sobie wyrabia. Aaliby ludzie rozsdni wygM-iz-

da nie powinni tego fanfarona: prawdziwie drwi z Rzpltej swoim pa-

tryotyzmem". — W istocie to zbytnie a cakiem niepotrzebne uposaenie

Sapiehy razio obywateli. Pisa do Króla Poletyo, kasztelan hemski, iby

Sapieha przynajmniej podatek opaca od tych dóbr, które do artyleryi

litewskiej nale, a lOO.OOO z. przynosz dochodu. (List z 15 kwiet. 1789).
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dziei, e sw biegoci w subie jazdy i dowiadczeniem

wojskowem potrafi kawalery narodow do porzdku
i rygoru zaprawi. PVyderyk Wilielm odmówi, propo-

nujc natomiast jen. Henryka Briihla, który si w War-
szawie nie podoba. Wtedy Marszaek wpad na myl
ofiarowa stopie jeneraa dywizyi w w^ojsku Rzpltej,

ksiciu Adamowi Czartoryskiemu, i Król ten zamiar

pochwali, pragnc w ten sposób uwolni si od innych

pretendentów. Ksie Adam mniema, e dopóki yje
cesarz Józef, nie wypada mu porzuca godnoci ko-

mendanta gwardyi galicyjskiej ; w swoje miejsce dora-

dza niemiao ksicia wirtemberskiego, bo jak mówi,
chciaby dopomódz swojej córce do osiedlenia si w War-
szawie. Gdy Marszaek zrobi uwag, e nie wiadomo,

jakby to Sejm przyj, prosi Ksie o indygenat dla

zicia. Zgodzono si na to ; Ksi wirtemberski zosta

obywatelem i polskim szlachcicem ; nominacy jeneraa

dywizyi odoono do marca przyszego roku.

Jenera-majorów ustanowiono omiu: czterech bya
zatem do mianowania. Wedle prawa, uchwalonego w roku

zeszym, komisya w^ojskowa powinna bya przedstawi

Królowi dwóch kandydatów do kadej nominacyi, ale

Sejm tym razem wola dla siebie zatrzyma ten przy-

wilej. Zaczy si ze wszystkich stron nieskoczone za-

biegi. Król zebrawszy hetmanów, marszaków sejmo-

wych i kilku zaufanych z sejmu, potrafi nie bez trudno-

ci sformowa list kandydatów, których mu Stany

przedstawiy. Ale jeszcze wicej byo kopotu z bryga-

dyerami i wice-brygadyerami, bo na kade miejsce ofia-

rowao si po kilku i po dziesiciu ochotników, a kady
mia w Izbie przyjació, którzy za nim gorco przema-

wiali. Cztery posiedzenia przeszy na takich zalecaniach

i sporach osobistych; przychodzio do scen gwatownych.
Suchodolski tak zmczy wszystkich sw natarczywoci,
e caa Izba okrzykiem i sykaniem odebraa mu gos*
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Po raz pierwszy to zdarzyo si niestrudzonemu orato-

rowi; przeraony, upad na awk bez si. Gdy przyszed

do siebie, opuci sal, woajc, e wolno poselska

zostaa zgwacon w jego osobie! Aby go uspokoi, mu-
sia mu Sapieha ustpi swego gosu. Mówiono o po-

jedynkach, które miay si odby midzy pretendentami.

Nareszcie, pod koniec czwartego dnia, Izba miaa dosy
tych rekomendacyj, i skoczya na tem, od czego po-

winna bya zacz, to jest, i zawezwaa komisy woj-

skow do zalecania Królowi dwóch na kade miejsce

kandydatów. W ten sposób dostali si do wojska Rzpltej

:

ks. Józef Poniatowski ze suby austryackiej, Zabieo
z francuzkiej, Kociuszko z amerykaskiej, SufFczyski

z bawarskiej, w stopniu jenera-majorów ; Wielhorski

z austryackiej, w randze brygadyera. Rzplta zyskaa
kilku zdolnych oficerów^, którzy w lat kilka potem saw
ora polskiego podnieli na nowo.

Zakaz dostawy zboa dla armii rosyjskiej.

Dnia 9 padziernika Sejm zamkn nakoniec te dro-

biazgowe, przenudne rozprawy; nastpnego dnia miano

wróci do podatków. Zanim atoli do nich przejdziemy,

-wypada wspomnie o jednej z waniejszych uchw^a, za-

padej w tym peryodzie. — Kasztelan Szweykowski,

delegowany od Sejmu na Ukrain do uatwienia ko-

mendantom rosyjskim wywozu magazynów, doniós w po-

cztkach sierpnia, e ju ani jednego onierza i ani

jednego ziarna rosyjskiego nie masz na polskiej ziemi;

wyprowadzone za Dniestr, a za wszystko pacili Mo-

skale gotówk; a nadto, e jenera Bock, z rozkazu Po-

temkina, umówi si z wieloma polskimi obywatelami

•o znaczne dostawy zboa, które polscy wocianie do
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obozu rosyjskiego w Modawii odwie mieli. Dogodno
to bya dla kraju znaczna.: mono zbycia swych pro-

duktów dla obywateli, zarobek dla chopów przy dosta-

wie; przyczem sposobno sprowadzenia przez wracajce

furmanki soli z ^lodawii, której zkdind Ukraina równie

tanio dosta nie moga. Atoli fury ze zboem skontrak-

towanem zatrzymane zostay u granicy przez polskie

komendy, z wielkim dla wszystkich zawodem
;

prosi

tedy Kasztelan o usunicie tej trudnoci. — Skoro to

doniesienie odczytano w Izbie (6 sierpnia), Suchodolski

i Morski wszczli wielki haas, e przez takowe pry-

w^atne kontrakta Rzplta wspomaga Moskw przeciw Tur-

kom i nalenej neutralnoci nie dochowuje; e Moskale

nie tylko zboe ale i bydo zaprzone z pewnoci za-

trzymaj, chopów wezm w rekruty, albo ich moe
podmówi do buntu. A e w Turecczynie czsta zaraza

panuje, jeszcze bro Boe, powietrze nam zel! dali
tedy, aby Stany nie tylko takowych fur przez granic
przepuszcza nie dozwalali, ale iby wszystkie umowy
o dostaw zboa, z jeneraem Bockiem poczynione, sw
najwysz wadz zniosy. Odpowiedzia Marszaek, e
znosi umowy zawarte, byoby to contra /idem ptcblicam,

do czego nic Rzpltej nie upowania, bo zboe, a choby
nawet bydo, nie licz si do artykuów wojennych

i neutralnoci nie ami; przeszkadza za wywozowi
nie mona, bez wielorakiej krzywdy dla tamecznych

polskich poddanych. Nie skutkoway te argumenta. Na-

stpnej sesyi (7 padziernika) przez om godzin prowa-

dzono t walk o wolno sprzeday i wywozu. Wpra-
wdzie Morski, przekonany przez Marszaka, odmieni
zdanie; za to Suchorzewski, Zieliski i Bulrymowicz naj-

gwatowniej domagali si zakazów. Suchodolski z dzie-

si razy przemawia, zarzucajc przeciwnikom stronno
dla Moskwy i powicenie Rzpltej dla zysku prywatnych.

Bronili Potoccy Stanisaw i Seweryn, wolnoci wywozu,
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od których pomylno prowincyj ukrainnych zaleaa;
aby odeprze wszelkie podejrzenie, zaprzysigali wieczna

nienawi do Moskwy, lecz ostrzegali zarazem , iby
z nienawici ku Moskwie nie zatraca polskich intere-

sów ; bez wolnoci wywozu obywatele tameczni nie bd
mieli z czego opaca podatków. — Przeciwnie Sucho-

dolski w tych kontraktach o dostaw zboa widzia
tylko sposobno podan Moskwie do utrzymania i sze-

rzenia swego wpywu w Polsce ; czyta nadto doniesie-

nie z Woynia, e znowu schwytano delikwenta, który

w grodzie krzemienieckim zezna, i go ks. Potemkin
podmawia do rzezi. Oburzyo si na to wielu. Zaczem

Suchodolski tumaczy, i i on nie przypuszcza, aby tak

znaczna osoba, jak ks. Potemkim, miaa directe wchodzi
do buntów; najlepiej bdzie sprowadzi delikwenta do

"Warszawy, a tymczasem pilnowa, aby chopi ukrainni

adnego stosunku z Moskalami nie mieli, co przy mo-
noci odstawiania zboa za Dniestr i a do Modawii,
byoby niepodobnem. dano turnuni ; w wotowaniu

jawnem zelanci przegrali 17 gosami, w sekretnem wol-

no wywozu utrzymaa si tylko szecioma kreskami.

Sprawa ta obchodzia mocno Lucchesiniego, chocia

si z tem gono nie wydawa. Wstrzymanie dowozów
ywnoci, byoby dotkliwym ciosem dla armii rosyjskiej;

wchodzio wic w rachub ministra pruskiego, aby ten

cios pad na Moskw z rki Polaków. Sejm go zawiód;

Lucchesini nie umia ukry swego rozdranienia. »Widz,
e obóz zmieniacie, rzek on do Maachowskiego, staje-

cie si Moskalami«. »Jeeli tym tonem mamy z sob
gada, lepiej nie gadajmy «, odpar z ywoci marsza-

ek. W inn wic stron zwróci Margrabia swe zachody;

Suchodolskiemu i jego kolegom dodawa zachty, innym

przedstawia, e interes Rzpltej w tym wywozie zboa
nie gra adnej roli, e tu jest tylko zysk pieniny
trzech panów Potockich, i e dla nich to Rzplta powica
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swego sprzymierzeca, Turcy. Trzeba wic spraw od-

nowi na sejmie, posuchano jeg"o rady i wzito si gor-

liwie do dziea. Wydano wiersz obelywy na Stanisawa
Potockiego, e suy interesom moskiewskim, e godzien

szubienicy, e staje jako rzecznik Jeneraa artyleryi,

który zyskowne kontrakta zawar z Potemkinem, z oczy-

wist szkod Rzpltej *). Alusia odpowiada w licie dru-

kowanym Stanisaw Potocki, e Moskalem nie jest, ale

e przyuczony od dziecistwa do szanowania sowa da-

nego, uwaa kontrakt za rzecz wit, której przestrze-

ga naley, nawet wzgldem postronnych. Dnia ii sier-

pnia odnowiono dyskusy, pod pozorem, e uchwaa
wprawdzie dozwolia wywozu zboa, ale e nie orzeka,

na jak dugo; trzeba zatem wyraniej j okreli. Sko-

rzystano z tej sposobnoci, aby powtórzy wszystkie ju
powiedziane argumenta, z dodaniem nowych zakl i po-

gróek. Mówi mody ks. Jabonowski, e tak dugo
tylko pragnie y, dopóki Polska nie bdzie zemszczona,

a ^[oskwa zgnbiona na zawsze. Suchorzewski i kaszte-

lan Jezierski twierdzili, e w obecnym czasie byoby
najlepiej wyda wojn ALoskwie. Deklamowano w ten

sposób przez dziewi godzin, nareszcie poddano rzecz

pod gosowanie. Wikszoci 73 gosów przeciw 18,

uchwalono, e wywóz produktów krajowych za Dniestr

tylko do I wrzenia jest dozwolony, to jest przez dni

dwadziecia; dodano obostrzenie, e nie wikszemi par-

tyami, jak po 1000 fur naraz. — Zwyciztwo Lucchesi-

niego byo zupene, nie omieszka te pochwali si niem

przed swym monarch. »Mimo zapadej ju uchway,
pisze on, i wbrew interesom monych rodzin, udao mi

')- w ogólnoci zarzucano Potockim, którzy podega Lucchesi-

niego sucha w tem nie chcieli, e odstpuj od partyi patryotycznej

;

mówiono, e za przykadem danym z Parya, naleaoby kilku zamasko-

wanym zdrajcom ci gow, aby innym na postrach suyli. (De Cache,

19 i 29 sierpnia).

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. o
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si^ bez adnego na zewntrz wystpowania, wolno
wywozu zboa polskiego i na furach polskich, ograni-

czy do I wrzenia. Dziki tej zmianie, ks. Potemkin
nie bdzie móg oddala si od granic polskich, ani

posuwa si ku Benderowi, ani przeszkodzi postpom
tureckim« *). Lucchesini nie przeszkodzi w^ziciu Ben-

deru, ani odparciu Turków ; ale w tern si nie pomyli,

e Moskale zachowali w pamici ten przykry dla nich

zakaz Polaków. — Do tego zwyciztwa pruskiego, jak

opowiada Stanisaw August, przyczyni si szczególnie

Sapieha swoim zorganizowanym szeregiem »huczków«^

których midzy arbitrami na swym odzie utrzymywa.
Ci na znak, dawany przez marszaka Sienkiewicza, za-

guszali swym hukiem kadego, którego mowa nie po-

dobaa si ich pryncypaowu. Zniecierpliwiony takim ha-

asem Stanisaw Potocki, gdy i jego przyguszy chciano,

rzek: » Widz ja tutaj dwóch marszaków: jednego, co

nam gosy daje; drugiego, co je odbiera«
;
poczem doda

do Sapiehy : »jeeli to duej potrwa, to si u WPana,
Moci Marszaku upomn«. Ignacy Potocki podobnie
si odezwa, e jeeli milcza, to dlatego, i jego bratu

przerywano, ale odtd milcze nie bdzie i jako mar-

szaek, publicznie upomni. Zwolniay wic huczki; wszake
pisarz Rzewuski wzi ich w sw obron. Mówi, e i ar-

bitrom powinno by wolno wyraa sw aprobacy lub

nagan ; e i on, kiedy bdzie arbitrem, tego samego
prawa bdzie chcia uywa. »Sd WPan, dodaje Król

w licie do Debolego, do jakiego nierzdu to prowadzi.

Kady sw^oich huczków bdzie naprowadza i sejmy za-

mieni si w sejmiki (12 sierpnia)«.

Cókolwiekbd, uchwaa zapada, wyszy uniwer-

say z zakazem. »Wstrzymanie dowozu ywnoci (pisze

de Cache), moe mie nader szkodliwe nastpstwa dla

Raport 12 sierpnia.
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armii rosyjskiej. Aby temu zapobiedz, bankier Tepper,

który si podj wielu dostaw, proponuje przewozi
zboe ukrainne przez granic galicyjsk. Z nienawici

do Rosyan, która wci ronie, chciano im zaszkodzi;

ale nie mona zaprzeczy, e i dla polskich wacicieli

postanowienie to jest bardzo dokuczliwe, bo ich poz-

bawia jedynej drogi do spienienia swych produktów* *).

»Donosz mi (pisze z tej okazyi Szczsny do Stanisawa

Potockiego), i niektórzy za ze mi bior, e ja moje

zboe Moskalom przedaj; gdyby ci patryoci przysali

mi Turków, Szwedów lub Prusaków, przedabym im

chtnie. Chyba si o to gniewaj, e mam co sprzeda-

wa. Ja si bez tego obejd i moje produkta mog scho-

wa na rok drugi, ale tylu uboszych obywateli narze-

ka bdzie, e im przeda zatamowano, siusiay by
jakie tajemne przyczyny, które Stany do tej rezolucyi

skoniy ;
ja, sekretów gabinetów nie znajc, zrozumie

tego nie mog, eby rzd nie chcia, iby kraj si bo-

gaci, pozbyw^ajc si swych produktów, i eby si ob-

chodzi bez soli, która dla zdrowia jest koniecznie po-

trzebn « ").

W kilka tygodni póniej sprawa ta znowu wrócia

na sejm. W wykonaniu prawa zapadego, komendy nad-

graniczne poszy dalej jeszcze, nili sejm zamierza.

W poowie wrzenia Potemkin przysa reklamacy do

Stackelberga, i nie do na tem, e polskim obywate-

lom niedozwalaj przewozi zboa za Dniestr, ale nadto

rosyjskie statki ze zboem polskiem na tej rzece wstrzy-

muj, co ]\xl]Q^X.VroY\^vci jawnej nieprzyjaini. Deputacya

zagraniczna rada bya t spraw po cichu zaatwi, da-

jc wskazówk komisyi skarbowej, eby wszelkiej szy-

kany zaprzestano, i owszem eby i sprzeda i wywóz

*) Raport, 12 i 14 sierpnia.

') List z dnia 20 sierpnia.

40*
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zboa^ o ile podobna, uatwia. Sprzeciwi si Sapieha

i Zabieo ; musiano rzecz wprow^adzi do Izby (2 1 wrze-

nia). Atoli opinia Sejmu ulega ju pewnej zmianie.

Skutkiem licznych skarg, jakie nadeszy z Ukrainy,

wikszo posów spostrzega, e to jednak niekoniecznie

rzecz dobra si zrobia, kiedy wywóz wasnego zboa
tak utrudniono; e lepiej byo I.ucchesiniego nie su-

cha i pozosta przy pierwotnej uchwale. Ale có po-

cz, kiedy podobnie, jak w sprawie biskupstwa kra-

kowskiego, uchw^alona konstytucya wizaa Stanom rce

!

Wysilano si tedy na takie okrelenie, aby litery prawa

nie zama, a jednak wyj z niego. Postanowiono, e
obyw^atele polscy, lubo nie mog ywnoci za granic,

w kraj moskiewski i turecki wyw^ozi, mog jednak do-

stawia j a do samej granicy, a nawet przeprawia j
od brzegu do brzegu. Dalej, e obywatelom polskim

nie wolno jest spawia ywnoci na Dniestrze w kraj

cudzy, ale mog to czyni statki rosyjskie, choby na-

adowane polskiem zboem, byleby na nich polscy pod-

dani nie znajdowali si. Wicej dozwoli nie dao si,

cho nie brakowao chci. Nie po raz pierwszy to Stany

miay powód aowa swego popiechu i swej powol-

noci obcym podmuchom.

§. 100.

Nierzetelno podawanych intrat. — Zawód w podatkaeh.

Drobne uatwienia, jakie w powyszej uchwale zro-

biono, nie usuny ich nastpstw dotkliwych i trwaych.

Województwa wschodnio-poudniowe ywnoci swoj
i obszarem przewyszay wszystkie inne, paciy wicej

podatków^, ni reszta Korony. Wojna turecka dozwolia

im pozby si zapasów zboa kilkuletnich, zasilia kraj

gotówk. Sejm zatamowa to ródo. Biskup Krasiski
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pisze : »Jeeli w cigu dwóch lat obywatele wyniszcz
sie z pienidzy, jaki bdzie sposób utrzymania wojska?

Zamiast aukcyonowa do stu tysicy, przymusi niedo-

statek zwin i to, co si zwerbowao «.

Niebezpieczestwo, od biskupa przewidziane, zicio
si duo wczeniej. Etat wojskowy, nad którym Stany

pracoway przez pótrzecia miesica, nakazywa wysta-

wi 22.000 kawaleryi, Ó5.000 piechoty i artyleryi, z wy-

datkiem rocznym 40 milionów z. Atoli prdko okazaa
si zupena niemono docignicia do tej cyfry. Z po-

datków, uchwalonych w tym roku, spodziewano si 3

6

milionów; w rzeczywistoci przyniosy one 18 milionów.

Najfatalniej, najboleniej, zaw^iód podatek dziesitego

grosza, którego uchwalenia z tak w sejmie powitano

radoci. Ju w sierpniu zwierzy si Maachowski Luc-

chesiniemu ze smutkiem, e komisarze, delegowani do

wyszukania ofiary dziesitego grosza, takie przyjli taksy,

e nie dziesiciu procentów od intraty, ale zaledwo trzech,

spodziewa si naley. W istocie cay dochód dziesi-

tego grosza, w Koronie i Litwie, nie przeszed 6 milio-

nów ! Rezultat ten przej Izb gbok boleci. »Jakto

by moe, woa jeden z posów, abymy mieli tylko

tylko 60 milionów dochodów, kiedy jest wiadomo, e
100 milionów wydajemy corocznie za granic !» Nietru-

dno byo zrozumie, dlaczego tak si stao : waciciele

lub ich ekonomowie ukrywali ile monoci swe dochody,

a te, do których si przyznali, jeszcze zbyt nisko oce-

nione zostay. Wskazywano dobra, w których zatajono

po kilka folwarków ; browary, które wyrób swego piwa

o kilka tysicy beczek poday niej prawdy. W Wiel-

kopolsce, gdzie zboe pacono najdroej i gdzie sprze-

da bya atw, komisye oszacoway kop pszenicy po

8 z., kop yta po 6 a nawet 4 zote, niektóre dochody,

jak np. z byda, cakiem pominito. W ten sposób wa-
cicielom, o których wiadomem byo, e z kontraktu
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dzierawnego pobieraj 50 tysicy z., oznaczono 900 z.

ofiary dziesitego grosza. Odpowiada Zieliski, pose
nurski, e w jego ssiedztwie s królewszczyzny, przy-

noszce 40 tysicy czystego dochodu, a zapisano, e tylko

10 tysicy przynosz; e szlachcic, majcy ze swej wsi

12 tysicy z., skada ofiary niespena 200 z. Nie dosy
na tem, Od dawna skarono si na zbyt niskie lustracye

starostw, dla tego now polecono. Lecz skoro taksy, dla

dóbr ziemskich przyjte, posuyy take do oszacowania

dóbr starociskich i duchownych, pokazao si, e pó-
tory kwarty dawnej lustracyi, przynosio wicej, ni dwie

kwarty z nowej. Zamiast podwyszy, zniono z nich po-

datki !

A te wszystkie zeznania i oszacowania, opieray si
na potrójnej przysidze : ekonoma, dziedzica i delego-

wanego komisarza! Ekonomowie, klasa w naszym kraju

porówno z patronami najmniej sumienna, wysilali si
w swym dowcipie, jak zrcznie skarb Rzpltej oszuka,

pewni, e t drog i panom swoim najlepiej si przy-

su i wasny zarobek utai potrafi. Dziedzice, cho
to widzieli, tómaczyli si w wasnem sumieniu, e mog
przyj lata, w których i tego, jak zapisano, dochodu

nie bdzie; komisarze za tem wicej mieli powodu nie

uprzyksza si miym ssiadom, e oszczdzajc ich kie-

sze, siebie take oszczdzali. Dlatego w odbiorze przy-

sigi nie robili adnych trudnoci
;
przypuszczali i takich,

których prawo od niej wykluczao. Susznie woa Sta-

szyc: »Zaprzestamy uywa przysig: one w Polsce

ju nie odkryj prawdy, tylko potpi dusz. Ostatnie

w starostwach lustracye, ostatnie dla podatków wyzna-

nia intraty, s dowodem, jak zepsute w Polsce obyczaje,

jak zniszczona religia; zostay si tylko obrzdki « ^). —
Jake to wszystko dalekiem od owych szumnych zapo-

') Przestrogi dla Fohki, 179O, s. 156.
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wiedzi, wygaszanych przy okrzykniciu stutysicznej

armii: »Poo\v majtków oddamy: i zdrowie, i ycie
i mienie, byleby tylko dwign siy krajowe « ! A gdy
przyszo do pacenia, zamiast dziesitej, ledwo trzydziest

cz intraty zoono — z krzywd Ojczyzny i sumienia!

I jake dziwnie wobec tak upakarzajcego faktu brzmie
musz pochway ofiarnoci ówczesnej ! »Wspaniaym
okaza si sejm i naród (mówi spóczesny pisarz) w na-

oeniu na siebie tymczasowych podatków; najwspanial-

szym i najszlachetniejszym w tem, e cay ciar nowych
podatków przez dugi czas sejmu spada nie na lud

ubogi, lecz na stanowic je szlacht«. Albo to, co mówi
pisarz dzisiejszy: »Ofiary na wojsko pyny ze szczo-

drobliwoci nadzwyczajn, z zapaem niezmiernym. Jak

sejm delegacyjny upie, ten si odznacza gorliwoci
o dobro publiczne

;
prdowi jego ulegali wszyscy« *).

Xa nieszczcie prd ogólny innem a dawno znanem

pyn korytem ; nie zmienia go powód klsk dozna-

nych. Byy wyjtki szlachetne i w tej porze. Jan Po-

tocki ofiarowa pit cz swych dochodów (10 tysicy z.

rocznie), i na dobrach ubezpieczy: Joachim Potocki

trzystu ludzi umundurowanych dostawi; Radziwi, po-

prawiajc swój projekt pierwotny, przyrzek do marca

n. r. wystawi puk pieszy o 2000 ludzi; Król kilka

razy wasnym przykadem zagrzewa do ofiar; Maa-
chowscy skadali dziaa albo elazo ze swych fabryk itd.

ale to byy indywidua, któremi u nas zawsze lubiono

si zasania. Ogó obywatelstwa nietylko ofiarnym nie

by, lecz po za swym obowizkiem daleko w tyle po-

zosta ; w caej Rzpltej, z wyjtkiem trzech lub czterech

województw, zoy dowód brzydkiego skpstwa i jeszcze

brzydszej nierzetelnoci.

') O ustanowieniu i upadku konsytucyi ^ maja. I, 82, (n. e.).

Kraszewski Polska eic, II, 167, 175.
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Bez skarbu i bez wojska, nic z tego Sejmu pozo-

sta nie mogo, prócz kilku tomów zadrukowanej bibuy.

Jake wic naprawi ten zawód, który cae odrodzenie

Rzpltej podawa w wtpliwo? Najprostsz, zdaje si,

byoby rzecz, nakaza cise zezna sprawdzenie, a za-

razem pocign do odpowiedzialnoci tych, co przy-

sigli faszywie, wymierzy kar. Takiego przykadu
domaga si Staszyc : wymierzona w kilku powiatach

byaby przestraszya inne, zmusia obywateli do sumien-

nych zezna. Ale, jak kara kilku tam, gdzie bezmaa
wszyscy zawinili?... »Omylilimy si, mówi Stanisaw

Potocki, na ofiarze dziesitego grosza. Me zadaj krzy-

woprzysistwa ani zoci nikomu, bo wielu samym ty-

tuem ofiary omyli si mogo. Prosz o porównanie

podatku; jest prawo, trzeba je wykona«. da przeto

wyznaczenia deputacyi koekwacyjnej, któraby wejrzaa

w zeznania i nowe naznaczya taksy. Radzono nad tem
obszernie i po kilka razy. Ks. Czartoryski nie spodzie-

wa si z niej lepszego rezultatu ; radzi wyzna otwarcie,

e Sejm pomyli si, opierajc podatki na przysigach

i wróci do odrzuconego przed pó rokiem projektu Mo-
szyskiego, który nie z zezna obywateli, ale z tran-

zakcyj przeday, warto dóbr wyprowadza. »Wniesie-

nie to (mówi Dziennik sejmowy) przez gony dosy
okrzyk popartem zostao (3 listopada)«. Maachowski
sprzyja projektowi, ale znowu, jak poprzednio, sprze-

ciwili si posowie wielkopolscy. Mniemali, e oparszy

cen dymów na kontraktach przeday, musieliby paci
wicej, ni intrata z ich dóbr wynosi. Rzecz pozostaa

w zawieszeniu na teraz.

Zawód z ofiary dziesitego grosza tem ciszy by,

C/ obywatele mieli prawo potrci z niej podatek pro-

unkowy, nakazany w styczniu. Od sumy 6 milionów na-

leao zatem odj 5,300.000, a tak na utrzymanie wojska

przybywao przez ten rok niecaych 700.000 z caego
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obszaru wiejskich posiadoci, szlacheckich, staroci-

skich i duchownych! Proponowali niektórzy zatrzyma

podatek protunkowy; odpowiadali inni, e tego sejmowi

uchwala* nie godzi si, chyba, gdyby obywatele sami

z wasnej to uczynili woli. Król, pragnc otworzy t
drog, owiadczy, e z dóbr swoich nie da zwrotu

protunkowej zaliczki ; za jego przykadem posza w isto-

cie wielka liczba sejmujcych i prawie cae sandomir-

skie. Wniós Micha Zalewski wydanie uniwersau, w któ-

rymby Marszakowie zachcili ca Rzplt do podobnego
zrzeczenia si ; ale przewaya opinia, e tego rodzaju

odezwa trafiaby jedynie do obywateli gorliwszych, którzy

zapewne ofiar dziesitego grOvSza sumiennie obliczyli

;

skpi za i nierzetelni usunliby si znowu od ciaru.

Radzono dni kilka, lecz konkluzyi nie byo. — Tym-
czasem, z zagranicy, równie niepomylne nadchodziy

wiadomoci. Bankierowie genuescy, z którymi komisya

skarbowa ukadaa si od pó roku o poyczk 13 mi-

lionów, za porednictwem Teppera i Prota Potockiego,

dziki tajemniczym przestrogom, jakie ich doszy od

I.ucchesiniego, okazywali si nieufni i w swych warun-

kach twardzi. Zgodnie z ich daniem sejm oddawa
im w zastaw czopowe i podymne {2^ wrzenia), ale i ta

hypoteka nie zaspokoia. Ukady si wloky i w kocu
nic nie przyniosy.

§. lOI.

Kowe podatki.

Tyle niepewnoci i zawodów zaskoczyo naraz Sejm

w chwili, gdy uchwaliwszy etat wojskowy, potrzebowa

bardzo znacznych funduszów, aby go do skutku przy-

prowadzi, »Byo bdem kapitalnym, mówi Lucchesini,

e postanowiono armi stutysiczn, nie zdajc sobie
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sprawy, jakich kosztów wymaga ona bdzie ; dlatego

dzisiaj spotykaj si co krok z jakim wydatkiem, któ-

rego pokry nie s w stanie. Jedne po drugich wcho-

dz na stó projekta: artylerya tej armii odpowiednia,

magazyny wojenne, kasa inwalidów itp. Sejm sucha,

co mu czytaj, jaki czas obraduje, i nic nie decydujc,

do innego przechodzi przedmiotu* ^). Polecono wstrzy-

ma wypat odu wyszym oficerom, dopóki fundusze

nie dozwol lepiej zaopatrzy wojska (i6 wrzenia), a tym
czasem zabrano si do ich szukania. Owiadczya ko-

misya skarbowa, e chce przyj na swój rachunek wy-
rób tabaki i tytoniów. To przedsibiorstwo zdawao si
zapowiada znaczne zyski. Mówi Strojnowski, e jeli

Francya, która ma 24 milionów ludnoci, pobiera z ty-

toniów i tabaki przeszo 30 milionów fr. rocznie, to

w Polsce, liczcej 8 milionów mieszkaców, i gdzie sto-

sunkowo wicej si zuywa tego produktu, mona spo-

dziewa si przynajmniej 20 milionów z. Cyfra dowol-

nie obliczona, w kadym razie dochód daleki, a na

koszta fabryczne Sejm musia asygnowa bezzwocznie

milion z. Inny projekt wzbudzi podobnie wielkie na-

dzieje. Dnia 16 padziernika przypomnia Madaliski, i
przed pó rokiem doradza, aby Skarb, zamiast opaty
od rzezi, odbiera skóry bydlce in natura. Rzenik nic

na tern nie traci, bo si na misie odbije, a do skarbu

wpywa bdzie dochód cigy i bardzo wysoki. Wszak
po kilkakro sto tysicy skór wywoono corocznie do

Prus, sprzedajc je mniej wicej po 10 z. na sztuk;

ztamtd wracaj do nas wyprawne po cenie trzech lub

czterech dukatów. Któ nie dostrzega ogromnych ko-

rzyci z oywienia krajowych garbarni, a nadto zysku

dla Rzpltej, który wyniesie od 12 do 18 milionów?

Ostrzega Czacki, e projekt ten moe by szkodliwy^

') Raport, 23 wrzenia.
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zyski urojone; e zmniejszy si handel ojów^ który wart

jest kilka milionów; e komisya skarbowa bdzie mu-
siaa opaca ca armi straników dla odbierania skór

i dla pilnowania, aby zdjte byy naleycie ; e trzeba

bdzie wystawi wielk ilo suszarni; e gdy w kraju

niema dosy garbarzy, tysice skór moe si zepsu ; e
wreszcie skóry s objte traktatem handlowym z Pru-

sami, i e Dwór berliski moe z tego powodu czyni
reklamacye. W odpowiedzi na te zarzuty, Suchorzewski

cytowa konstytucye z XVI wieku, zakazujce wywozu
skór in crudo i tak gorco broni projektu, e nie do-

zwala, aby sesya bya zamknit przed powziciem de-

cyzyi. Marszaek przedstawia, e o wiele atwiejszy

byby pobór opaty od rzezi. Trway rozprawy godzin

kilka; w kocu przystpiono do turnimi nad pytaniem^

czyli podatek ma by pobierany w skórach in nahira

czy te w opacie od rzezi? Za skórami owiadczyo si

44 gosów, za opat 36. »Uchw^aa zapada, mówi Dzien-

nik sejmowy, w nieobecnoci 119 posów«.
e Izba tak si z tem prawem pospieszya, to ju

zastanawia nie moe, po tylu przykadach, które wi-

dzielimy; przyby tylko jeden dowód wicej jak szko-

dliwym jest popiech w przedmiocie, którego gruntow-

nie si nie zna. Wnet na nastpnych sesyach poczto
uala si, e tym obowizkiem oddawania skór szlachta

zanadto jest uciniona ; e naleaoby ów ciar zosta-

wi na rzenikach, a dwory wejskie od niego uwolni

;

dodawano, e niepodobne podcign pod to prawo

szpitali ani zakonników" mendicantes. Wnoszono róne
zwolnienia, o które walka toczya si przez dwa tygo-

dnie. Marszaek radby by obali cae prawo, a gdy
to si nie dao, da, aby ustawa wszystkich jednako

obowizywaa. Dnia 31 padziernika uchwalono osta-

tecznie, e rzenicy oddawa maj skóry in natura;

dwory za w^iejskie, za kade bydl zabite na wasn
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potrzeb^ opaca bd czwart cz wartoci jego skóry.

»wiatlejsi, pisze Król^ wotowali z Marszakiem
;
plu-

ralttas ustanowia t ekspedycy. jakoby favore ubogiej

szlachty. Efekt caej tej roboty pokae si taki, e in-

traty dla Rzpltej mao, a ucisków fiskalnych po caym
kraju bdzie bardzo wiele «. — Dalsze dzieje tej ustawy

dowiody a nadto, e Król nie omyli si w swem prze-

widywaniu. Wprowadzona w wykonanie z dniem i sty-

cznia 1790, wywoaa gone narzekania rzemielników
i uboszych mieszczan. Rozgniewani rzenicy znieli

w pierwszym zaraz dniu 500 skór wieo zdjtych, a e
nie byo jeszcze miejsca ani ludzi do rozwieszania, ze-

psuy si i w^szystkie musiano w Wile utopi. Z drugiej

strony garbarze, chcc zmusi sejm do odwoania prawda,

zamknli warsztaty i na razie nie pozostao Komisyi nic

innego, jak sprzedawa skóry ydom, którzy je znów do

Prus wywozili. Ale zabrako skór dla wojska; komisya

uya wic siy, aby garbarzy, szewców i rymarzy przy-

musi do wyrobu po naznaczonej cenie. Ulegli wszyscy,

mszczc si za to na robocie, tak, e i z tego powodu,

straty byy niemae. Jednem sowem, gniewów, kopo-
tów, trudnoci bez liku; wszyscy sarkali na wielkie po-

droenie misa, a w kocu roku dochód cay przyniós

tylko trzy miliony. Po takiem dowiadczeniu, komisya

zadaa zniesienia tego prawa, projektujc natomiast

opat od rzezi, która, jak wiemy, przy pierwszem tej

sprawy podniesieniu, tylko omioma gosami upada').

') Kitowicz: Pa?nitniki do panowania Stanisawa Augusta. Pozna

1845, I, 190—199.
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§. I02.

Opakany stan nowyeh zacigów. — Nieporadno, Sejmu.

Pomimo braku pienidzy i nadziei prdkiego ich

dostania, partya hetmaska nie przestawaa domaga si
armii stutysicznej, »aby si nie wstydzi przed Eu-

rop« *). Sama jednak konieczno wstrzymywaa po-

spieszne przymnaanie wojska, eby nie nagromadzi
kup zbrojnych, które nie bdc patne, musiayby roz-

bija po kraju. Zadano od komisyi wojskowej wyja-

nienia o obecnym stanie armii. Odpowied Komisyi
staa si powodem nowej dla Sejmu boleci. Prócz za-

cigu kawaleryi narodowej, który caemu uzbrojeniu

Rzpltej nada kierunek niewaciwy, sejm nakaza w tym
roku trzy werbunki dla piechoty i artyleryi: pierwszy

w miesicu styczniu, wyznaczajc po lo tysicy z. na
kady puk pieszy, drugi i trzeci w kwietniu (i6),

i w czerwcu {22), po 50 ludzi od kadej kompanii;

wszystkie trzy uchwalone jeszcze przed etatem i bez

adnego porozumienia z komisy. Otó drugiego wer-

bunku zaledwo w poowie dokonano, trzeciego nie roz-

poczynano wcale. Komisya skarbowa uprzedzia woj-

skow, e dopóki poyczka genueska nie przyjdzie do

skutku, skarb nie bdzie w monoci opacania nowych
zacigów. Pienidze z zagranicy nie przyszy i rozkaz

Sejmu nie zosta wykonany. Zeznao nadto wielu rot-

mistrzów kawaleryi narodowej, e chocia w czasie na-

') w owym czasie t partya skadali : Sapieha, wojewoda Walewskie

Kurdwanowski, pisarz Rzewuski, Mierzejewski, Suchodolski, Suchorzewski,.

Zieliski (nurski) itd. Z nimi zwykle wotowali : Seweryn Potocki, Stroj-

nowski, Butrymowicz, Morski, Kublicki (chocia ci dwaj ostatni ksicia

Adama trzymali si). Wszystkich razem Król zazwyczaj pod imieniem ze~

lantów obejmowa. W póniejszym czasie skad partyi hetmaskiej uleg
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znaczonym skompletowali swe chorgwie, nie otrzymuj
na nie odu i z wasnych je dotd ywi funduszów;

inni za ludzi zacignitych woleli rozpuci. To samo
si dziao w regimentach pieszych: pukownicy nie kwa-

pili si z przyjmowaniem rekrutów, na których adnego
nie mieli opatrzenia. Zgromadzono onierzy: w Koronie

34.000, w Litwie 11.000; wszake, z wyjtkiem dawnych

puków, nie byo to wojsko, lecz zbieranina »bosa, goa
i godna«. »Widziaem sam, mówi Kitowicz, 77tedns octo-

bris w roku teraniejszym w owiczu rekrutów regi-

mentu jeneraa Raczyskiego, po wier roku w subie

bdcych, chodzcych jeszcze bez obuwia i sukien, tylko

w kitlach i szlafrokach « *). e przy takim niedostatku

nie pomylano o porzdnym rozkadzie na puki i bry-

gady; e o karnoci, o wiczeniach wojskowych nie

mogo by mowy, to rzecz jasna. Komisya wojskowa

wydawaa ordynanse, a po pienidze odsyaa do skar-

bowej ; ta wrczaa komendantom asygnacye do kas po-

wiatowych, zkd do Warszawy niepatne wracay. So-
"wem, chaos, niead, zmitrenie czasu i ludzi, niezado-

wolenie ogólne. Nie byo nikogo, coby móg przestrzedz,

e Sejm pisze uchway, które zostan bez egzekucyi

i przyczyni tylko kopotu, zamieszania. Król tego nie

czyni, gdy o niczem nie wiedzia, bo go starannie od

skarbu i wojska odcito. Sejm, zniósszy Rad Nieusta-

jc, postanowi by rzdem i wadz prawodawcz za-

razem. Utworzy mnóstwo komisyj ; te, od niego tylko

zalene, dziaay kada na swoj rk, bez zwizku
i zniesienia z sob. Speni si idea rzdu republikanc-

kiiego, jak go opozycya na pocztku sejmu pojmowaa:
magistratury niezawise, których nikt nie doziera, nie

czy czynnoci. — Wprawdzie po nad wszystkimi sta

Marszaek, nie tyle wadz swoj, ile powag naczel-

') Pamitniki, I, 27.
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nika Sejmu; ale. ani czas, ani siy nie dozwalay mu
wejrze, jak si komisye ze swego zadania wywizuj.
On po dniach caych musia obradami kierowa, przy-

g"otowywa projekta, na sesyach lub w konferencyach

je ubija; on musia zawsze by gotów do rozmowy to

z czonkami sejmu, to z posami zagranicznymi ; zawsze

mie czas na korespondencye, które go z prowincyi do-

chodziy; odpisywa na pytania komisyj lub magistra-

tur, objania ich wtpliwoci, jednem sowem, on od-

powiada za wszystko, co si w sejmie i po za sejmem

dziao, w sprawach zagranicznych, w administracyi ogól-

nej i prowincyonalnnej. Najwikszy geniusz nie byby
podoa tylu obowizkom naraz, a Alaachowski geniu-

szem nie by. Sejm rozbi maszyn rzdow, na jej

miejsce nic nie sklei, i on to by sprawc tej anarchii,

jaka si wkrada do wszystkich w^ydziaów suby kra-

jowej.

»Kiedy jest sejm, rzdu nie potrzeba, w^oa Mi-

cha Zaleski, domagajc si uchylenia Rady Nieusta-

jcej. Bo czy moe by lepszy rzd nad skonfedero-

wane Stany ?« .]\Iniemano, e byle usun liberum veto,

pliiralias wsysztkiemu zaradzi. Pokazao si, e Sejm

ani móg, ani umia by rzdem, i e bez rzdu plura-

litas tylko przyczyni zamtu. — Gdyby przynajmniej

sejm potrafi by wadz prawodawcz! Lecz na czem

schodziy jego posiedzenia? Nieposkromione gadulstwo,

uporne przy swojem obstawanie, i prawdziwa mania

wnoszenia wxi nowych projektów^ sprawiay, e w obra-

dach adu i konkluzyi by nie mogo. Wiksza cz
sesyj przedstawiaa obraz czczej, niezszytej gadaniny.

Jakie niebogosawiestwo Boe zdawao si ciy na

tern zgromadzeniu, którego czonkowie chcieli w gruncie

tej samej rzeczy, a kady prawi o czem innem i zro-

zumie si nie mogli...
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»Dawniej to nas gubio^ emy nigdy nie sejmowali

(woa kasztelan eleski na sesyi 17 listopada), dzi to

gubi, e dugo i nieczynnie sejmujemy; dawniej ohydne
veo rwao i obalao obrady nasze, dzisiaj równ na
siebie cigamy ohyd, e czcz wymow tak wycie-
czamy czas, i ledwo który projekt w prawo przemie-

niony zostanie, ale nie inaczej, jak w zapale, bez roz-

wagi. Te trudy nasze. Bracia nasi za adn nam ceni
nie bd zasug, owszem, za marnotrawstwo czasu;

i wyrzuca nam bd, e comy mogli zrobi w prze-

cigu 14 tygodni, na tomy zuyli 14 miesicy. Obalin

wiele, a na to miejsce nowej budowy nie wida«. —
Mówi Stan. Potocki, e nie moemy nic zrobi dobrego,

jeli przychodzc na sesy, nie bdziemy wiedzieli,

o czem mamy mówi: wyjdziemy, jak zazwyczaj, nic nie

zrobiwszy. Niknie czas, nikn nadzieje, zostaje tylko

rozpacz. Bo niezadugo przemin dzisiejsze szczliwe
okolicznoci ; wypadnie piorun, który obali ten gmach,

z wysileniem stawiany. Proponowa przeto, aby Mar-

szaek na kady dzie podawa przedmiot do dyskusyi

w miar zapisanych wniosków, i eby nikomu nie byo
wolno odbiega od porzdku. »Tego ja pragn najgo-

rcej, odpowiedzia Maachowski, lecz zawsze byem tak

nieszczliwy, e prób moich nie suchano ! Azali od

dnia dzisiejszego szczliwszych nie zobacz momentów?
Odtd wic przed kad sesy zawiadomi kolegów

o materyi, majcej by traktowan; a kto bdzie wsu-

wa inn, zawczasu przepraszam, e mu powiem, i extra

matearn mówi«. »W licznej odezwie pisze Dziennik

sejmowy, owiadczona bya na ten wniosek zgoda (13 li-

stopada)«, i zdawao si, e lepszy porzdek nastanie

w obradach. Zastanawiano si przez dnie nastpne nad

sposobem wybierania rekruta. Butrymowicz przerywa

dyskusy, i przypomina nominacye na biskupstwo kra-

kowskie i uckie, proszc Króla, by je do skutku raczy
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doprowadzi. Wniesienie to wywoao znów inn kwesty,
ju nam znan: czyli Król ma teraz prawo, albo nie,

nominowa? Nad obiema tocz si spory. »To ]est ex^ra

maerta7n<i-, woa Marszaek. »Wiem o tem, odpowiada
Butrymowicz, lecz prosz, na ten raz, by w cigu to-

czcej si materyi, zaatwi mój projekt«. Król chwali

gorliwo Butrymowicza, ale przedstawia, e to jest

niepodobiestwo, i prosi, aby raczy ustpi. Ustpi;
projekt rekruta idzie dalej. Wstaje Suchorzewski i do-

maga si czytania raportu komisyi wojskow^ej, w któ-

rym, jak sysza, byo co przeciw Moskwie. »To jest

exra 7nateriajn«~. powtarza Marszaek. »Nic to nie znaczy,

wykrzykuje Suchodolski, bo gdzie idzie o dobro kraju,

tam nie mona si przywizywa do porzdku sejmo-

w^ania!« Nikt nie odpar argumentu Suchodolskiego.

Czytano wic dane raporta ; z nich wywizaa si dys-

kusya o potrzebie broni dla Litwy, odezw^ay si narze-

kania na koroniarzy, e o uzbrojeniu Litwy zapominaj.

Ledwo pod koniec sesyi wymóg Alarszaek, e wrócono
do rekruta *).

W cigu tych narad mczcych co przecie dla

armii zrobiono dobrego. Powoli przekonali si wszyscy,

e byleby docign z wojskiem do szedziesit kilku

tysicy, i takowe naleycie urzdzi, monaby na tem
poprzesta przez lat kilka; nawet i hetmascy na to

przyzwalali, byleby ^n zasadzie utrzymaa si cyfra 100

tysicy. Zalecono tedy komisyi, aby staraa si wojsko,

jakie jest, rozdzieli w puki i brygady i zaopatrzy

\V bro, mundury i potrzebne rekwizyta. Komisya uo-
ya nowy etat, w którym, stosujc i do zacigów ju
dokonanych, oznaczya liczb kawaleryi na 27.342 ludzi,

piechot wraz z artylery na 37.660, razem 65.000; a e
dotd zebrano 45.000, wic brakujce 20.000 polecono

') Dziennik sejmowy, 26 i 27 listopada.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. /\\
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zwerbowa bezzwocznie. Budet roczny tej armii wy-

nosi 33^500.000^ oprócz jednorazowego wydatku na bro^
o ile jej nie dostawao, na artylery i ekwipowanie, ra-

zem w sumie 5.787.000 z. Wszystko to oczywicie miao
by dokonane w miar nadpywajcych funduszów ^).

§. 103.

Komisye wojewódzkie cywilno-wojskowe.

Wspomnielimy o projekcie do prawa o rekruto-

w^aniu. Potrzeba jego bya pilna, bo dotychczasowy spo-

sób werbunku otwiera pole do wielu nieprzyzwoitoci.

Odziay werbownicze chwytay ludzi przemoc; chopi,

stajc w ich obronie, staczali bójki z onierzem. Kade
zjawienie si oddziau wojska rzucao po wsiach popoch

;

obliczono w listopadzie, e z samej Wielkopolski ucieko

10.000 chopów do Prus. De Cache donosi, e wskutek

gwatownych werbunków, wielu cudzoziemskich rzemie-

lników, osiadych w Warszawie, zadao od niego

paszportów do Austryi"). Byy i inne naduycia, któ-

rych onierz niepatny lub niekarany dopuszcza si

po wsiach i miasteczkach. Liczne skargi dochodziy

Sejmu w tym przedmiocie; pojmowano powszechnie, e
zemu nie mona zaradzi bez utworzenia dla kadego
województwa i powiatu osobnej magistratury, przestrze-

gajcej potrzeb wojska, a zarazem porzdku i bezpie-

czestwa okolicy. Lecz jak otrzyma tego rodzaju prawo

w tak gadatliwem i rozstrzelonem zgromadzeniu? Jeli

ustawa o Komisyi wojskowej zabraa dwa miesice, je-

eli nad podatkiem od skór dyskutowano przez dwa
tygodnie, to ile czasu bdzie wymagaa konstytucya.

^) Etat i raporta Komisyi, zoone na sesyi 12 listopada.

*) Raport, 2 grudnia.
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wnikajca w tyle stosunków i kadego obywatela doty-

kajca z osobna? Przy tern wiedziano, e takie urzdze-

nie, ograniczajce samowol dowódzców wojskowych
na prowincyi, nie podobao si partyi hetmaskiej, i e
ona potrafi mu przeszkodzi. Jake wyj z tylu trudnoci?

Litwa, zawsze przezorniejsza od Korony, znalaza sposób.

Umówiwszy si midzy sob o obowizki i skad tych

magistratur, posowie litewscy przedyskutowali je sta-

rannie na sesyach prowincyonalnych, i jako rzecz osta-

tecznie ukoczon podpisali wszyscy, zmuszajc swego
marszaka Sapieh do podpisu i do wniesienia na Sejm.

W tym ksztacie, na sesyi 17 listopada, zjawi si pro-

jekt o komtsyach porzdkowych, cywilno-wojskowych na

Litwie. Zaraz kilku posów koronnych poczo robi
nad nim uwagi, da poprawek : zanosio si na dugie
rozprawy. Król rzek: »Co posom litewskim wydao si
dobrem dla Litwy, to Koronie szkodzi nie moe

;
prosz

o przyjcie caej ustawy «. Nie byo racy i do odmowy
i zawoano trzykrotnie zgoda. Uszczliwieni tym wy-

padkiem Litwini, ucaowali rk królewsk. Przemówi
Maachowski, e przychylenie si Izby do tak chwaleb-

nego, bo porzdek i spokój publiczny na Litwie ubez-

pieczajcego projektu, cieszy go niewymownie, ale i wzbu-

dza w nim zazdro, e Litwa Koron ubiega. By to

naprawi, zaprasza posów koronnych do siebie, na se-

sy prywatn; tam projekt podobny, ju przygotowany,

bdzie mona uoy i przynie Stanom do aprobacyi.

Tak si stao, narady trway u Marszaka dni kilka.

Zbliaa si dwudziesta pita rocznica koronacyi kró-

lewskiej (25 listop.): nalega Maachowski na popiech,

aby da N. Panu pociech, iby w tym dniu uroczystym

ustawa, tak od niego podana, stana gotowa. Wnie-

siono j w istocie d. 24 listopada; a cho byy pewne
trudnoci, szczliwie j utarto. Król z rozrzewnieniem

dzikowa. ^Przyjmuj najchtniej, rzecze, to prawo na

41*
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wizanie, jednomylnoci Stanów stwierdzone, bo ono

ozdob jest narodu i ugruntowaniem powszechnej spo-

kojnoci«. Przytem uczci sprawiedliwie prac Marsza-

ków i uzna zasug Litwy, e swym przykadem Ko-
ron pocigna do dobrego.

W rzeczy samej, Komisye porzdkowe, temi dwo-

ma konstytucyami uchwalone, stay si prawdziwem do-

brodziejstwem dla kraju. Stworzyy one pierwszy szczebel

wadzy administracyjnej po województwach i powiatach,

zastpiy skutecznie dawne sejmiki gospodarskie, i obej-

mujc mnóstwo spraw wojskowych, skarbowych, eko-

nomicznych, policyjnych, a w pewnej mierze edukacyj-

nych, stay si podanym cznikiem midzy obywatel-

stwem na prowincyi a wadz centraln. W porozumieniu

z Komisy wojskow, zajmoway si one lokacy o-
nierzy po wsiach i miasteczkach, poborem kwaterunko-

wego, zakadaniem i utrzymywaniem magazynów woj-

skowych, poborem rekruta i wymiarem sprawiedliwoci

w sporach cywilno-wojskowych. W porozumieniu z Ko-
misy skarbow doglday kas powiatow^ych i poboru

podatków, sprawiedliwych miar i wag, spisów ludnoci,

donosiy o fabrykach i rkodzieach kadej okolicy^

z którychby dla ekwipowania wojska skorzysta byo
mona. One odpowiaday za bezpieczestwo okolicy, wy-

daway paszporta, suce wewntrz kraju. Ich byo
obowizkiem czuwa nad komunikacyami ldowemi i rze-

cznemi, a take nad szpitalami i innemi dla ubóstwa za-

kadami. »Odtd, mówi ustawa, wszystkich dziedziców

przez mio ludzkoci obowizujemy do utrzymania

spracowanych na gruncie swoim ludzi i z tego powodu
trudnicych si ebractwem, a dopenienie tej powin-

noci litociwej rozrzdzeniom komisyi porzdkowej po-

lecamy «. Nadto komisye zachci powinny obywateli do-

ulepszenia swego gospodarstwa, dostarczajc im projek-

tów i informacyj, do potrzeb województwa zastosowanych
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byle tego nie czyni imposiive ; dalej, uwiadamia rzd
krajowy o urodzajach, przedsibra zarazem rodki ra-

tunku w przypadku zarazy byda. Nakoniec, doglda
bd, aby plebani aciscy utrzymyw^ali w swych para-

fiach bakaarzy, dla owiecenia tak dobrze ubogiej szla-

chty, jako i ciemnego prostactwa, i wymaga od tyche
plebanów, aby donosili o liczbie modziey, która co-

rocznie w tych szkókach wyuczy si czyta, pisa i ra-

chowa. — Jednem sowem, czem dobry pan jest dla

swojej wsi, tem komisya porzdkowa dla sw^ego po-

wiatu by powinna; wadz opiekucz, dobroczynn,
i wszystko obejmujc. Rzecz szczególna, e przez t
ustaw województwa i powiaty zyskiway to, czego

u góry caej Rzpltej brakowao, to jest, jedno do-

zoru i zarzdu. Do skadu komisyi naley i6 obywa-
teli, wybieranych co dwa lata, tak jednak, aby trze-

cia cz dawnych w urzdowaniu pozostawaa; trzech

duchownych wieckich musi w niej zasiada. Wybrani
uo dla siebie kadencye, tak, aby trzech komisarzy

znajdowao si zawsze w miejscu urzdowania, pod utrat
acHviais przez trzy lata. Nikt przed 20 r. ycia nie

moe by obrany komisarzem. »T pracowit funkcy
bezpatn mie chcemy, dodaje ustawa, jako pierwszy

stopie obywatelskiej usugi, bez wypenienia której,

nikt do wyszych urzdów, ani orderów, dopuszczony

nie bdzie«. Sesye codzienne od 8-mej zrana do i-szej.

Uczty i czstowania przez komisarzy zakazuje si, »albo-

wem jako przyzwoito kadej magistraturze najwicej

przystoi, tak i chwalebne sprawowanie funkcyj nie na

kosztach niepotrzebnych, ale na penieniu obowizków
zawiso «.

Dzi jeszcze, nie bez pociechy przychodzi czyta
t ustaw, i pojmujemy dobrze, dlaczego ona tyle ra-

doci przyniosa Królowi i zacnemu Marszakowi. Wpraw-
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dzie, zarzuci mona tej ustawie, e na pierwszym szczeblu

suby administracyjnej i w^ykonawczej, tw^orzya wadz
koUektywn; e do kadego dziaania tej wadzy po-

trzebne byy sesye, narady, przewleke gadania; e de-

cyzya i jej w^ykonanie wypa dopiero mogy ze zgody
wielu ludzi, nieraz trudnych do zgodzenia. Ale rzecz to

u nas, w owym zwaszcza czasie, nieuchronna; przytem

przy mnogo.ci suby i zatrudnie, pojedyncze czynnoci

z natury samej w rce jednego przechodzi musiay. —
I to take prawda, e obowizki, które ustawa na ko-

misye wkadaa, byy za obszerne, zwaszcza dla rodzcej

si instytucyi, i przewidzie nie trudno, e w wielu miej-

scach, przez czas dugi, pozostayby liter martw. Nie

o to te chodzio, by odrazu byy wszdzie w^ypenione

;

jej poytek na tem zalea, e bya dana sposobno bu-

dzcej si gorliwoci narodu do dwigania Rzpltej, po-

czynajc od najniszych stopni, w sposób zacny i roz-

tropny. Chodzio o to, aby komisarze porzdkowi czuli

si gospodarzami swego powiatu, bacznymi na jego po-

trzeby, aby znali wszystko, a przynajmniej uczyli si
wszystkiego, od czego ad, bezpieczestwo i pomylno
ich okolicy zaley. Kady dygnitarz wyszy wojewódz-

tw^a nalea z prawa do komisyi, i to byo suszne ; wie-

kiem i urzdem przynosili oni rad dowiadczon; ale

obok nich ustawa powoywaa przedewszystkiem ludzi

modych, rwcych si do suby i którzy w tej subie
zaprawiali si pod okiem starszych. To poczenie dwóch
ywioów zapewniao tej instytucyi : i kierunek roztropny^

i do pewmego stopnia raniejsze ni zazw^yczaj wykona-

nie. Bya to w^ic wadza, ale i szkoa obywatelska za-

razem, szkoa praktyczna, przez któr wszyscy przej
musieli, chccy co robi, co znaczy, w powaecie czy

w Rzpltej ; byo pole pracy miej i w^dzicznej, bo dla

swoich, dla najbliszych, ale niwo bogatego dowiad-
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czenia; bya to droga do ycia zasobów ziemi i dobrych

stron Polaków, ale i droga do poznania naszego ubóstwa

i wad zakorzenionych narodu. Instytucya, trafnie odpo-

wiadajca potrzebom kraju, z ducha narodu pynca;
z wzrostem i oczyszczeniem tego ducha, musiaaby i ona

ulepszy si, rozwin i dostarczy Ojczynie sug praw-

dziwie poytecznych. Jaki al, e ta ustawa jedna z naj-

lepszych swego czasu, przez swoich i obcych sprawie-

dliwie cenionia, nie pojawia si pówiekiem wprzódy!
Dodajmy, e w kilka dni póniej (4 grudnia) sta-

no prawo o wybracach; upowaniajce do poboru
jednego czowieka ze stu dymów szlacheckich, a z 50

duchownych i królewskich z w^yjtkiem pasu granicznego

dwóch mil, w którym opata pienina zastpowaa re-

kruta. Czas suby naznaczony by na lat sze. Wo-
cianin, jeli, otrzymawszy pozwolenie od swego dzie-

dzica, zgodzi si na pozostanie w subie na drugie lat

sze, a w tym czasie nie" splami si wystpkiem kry-

minalnym, otrzymywa wolno po wyjciu ze suby.

§. 104.

Podatki miejskie — Jan Deckert.

Z kolei przystpiono do podatków miejskich. Jeszcze

w dniu 12 padziernika Marszaek wniós by projekt,

aby miasta wiksze królewskie opacay pótora podym-
nego, które si pokae z nowego obliczenia dymów;
doniós nadto, e Warszawa, jakkolwiek dobrowolnych

skadek wniosa ju 160.000 z., ofiaruje jeszcze 400.000 z.

rocznie zamiast podymnego, dopóki pozostanie rezy-

dency królewsk. Ofiara Warszawy w^ydala si niektó-

rym za szczup. Mówili, e mie dom w Warszawie, to

tak dobrze, jak mie wiosk, e caa Rzplta skada si
na pomnoenie intrat Warszawy; e pomijajc to, i jest
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rezydency króla i najcelniejszych magistratur, sam
obecny Sejm poow dochodów krajowych ciga do sto-

licy; e inne miasta za ten Sejm nie dayby mniej nad
800.000 z.; tyle te od Warszawy da naley. Bronili

stolicy inni, ostrzegajc , e przycinicie jej samemu
krajowi daoby si czu dotkliwie Tego dnia do kon-

kluzyi nie przyszo. Nazajutrz Marszaek da do odczy-

tania memorya magistratu warszawskiego, który wy-
kaza, e stolica tytuem rónych opat wnosi do skarbu

Rzpltej 3,141.000 z.; jeeli wic wzwy tej sumy, za-

miast podymnego (które wynosi 160.000 z.), ofiaruje

400.000 z., to robi wszystko, co moe, i zastrzega sobie

wolny rozkad rzeczonego podatku. W poparciu tego

"wniesienia zabra gos Naruszewicz, i przykadami z hi-

storyi wykazywa, e los Warszawy, cile z rezydency
królewsk zwizany ; e z dawnej ksit mazowieckich

Warszawy, odkd panujcy gdzieindziej zamieszkali, nic

nie pozostao, nec lociis . .
.
; e jeeli z 30 tysicy mie-

szkaców, których przed pó wiekiem liczya, urosa
dzisiaj do 100.000, jeeli przyozdobia si wspaniaemi
gmachami, które j czyni jednem z najpowabniejszych

miast Europy, to wszystko zawdzicza ona obecnemu
panowaniu ; e gdyby królów polskich w niej zabrako,

prdkoby wrócia do dawnego nicestwa; e wic obcia
jej nie godzi si. Niemcewicz mówi, e w nakada-
niu podatków na miasta tem ostroniejszymi by win-

nimy, i bez nich, o nich decydujemy; e jeeli kady
obywatel przyczynia si winien do ciarów pastwa,
w miar korzyci, jakie odnosi, to pamita trzeba, e
szlachta ma wszystkie dystynkcye i prerogatywy, a miesz-

czanie adnych; e ten podatek idzie gównie na wojsko,

a czy mieszczanin moe by oficerem? Czasby ju byo
dla mieszczan by sprawiedliwszym, bo inaczej poczuj
si oni, czem s i upomn si o prawa nalene im z na-

tury u tych, którzy ich zaprzeczaj... iVrgumenta Niem-
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cewicza poruszyy stron polityczn kwestyi, nie wywo-
ay jednak burzy. Owszem Suchodolski przyznawa, e
mieszczanom naleaoby w wojsku zapewni awans, ale

miejsca w praw^odawstwie da im nie mona, bo inaczej

staoby si z Rzplt nasz to samo, co z Dani, gdzie

mieszczanie przyszedszy do udziau w rzdzie, i swoje

i szlachty wolno zatracili. Co do podatku, twierdzi,

e gdyby Warszawa pacia pit cz swoich docho-

dów (2o7o); to dwa miliony wpynoby do skarbu; e
wic 800.000 z. nie zdaje si za wiele. Kublicki broni

stolicy; na uwag Suchodolskiego, o niebezpieczestwie

grocem z wymieszania si miast do rzdu, odpowiedzia,

e w czem duska lub szwedzka rewolucya zaszkodzia

w^olnoci narodu, w tem francuzka naprawi. Król radzi

przesta na sumie, jak Warszawka ofiaruje. Ks. Czarto-

ryski, pragnc pogodzi dania wszystkich, mniema,
e naley zawiesi decyzy, dopóki dokadnie nie po-

znamy, co Warszawa da moe. W tym celu radzi wy-

bra deputacy, któraby wejrzaa zarazem w organi-

zacy zwierzchnoci miejskiej. Myl Niemcewicza popiera

jako hypotez , któr Stany w swoim czasie zaatwi
mog; w kadym razie, zasug to jest walczy z do-

mowym nieprzyjacielem, czyli z uprzedzeniem zadawnio-

nem. Po wielu gosach mniej wanych, projekt ks. Czar-

toryskiego przyjto. Deputacy z 3 senatorów i 6 po-

sów miaa przynie do Sejmu zdanie swoje o wyso-

koci podatku dla Warszawy. Inne wiksze miasta kró-

lewvskie do pótora podymnego zobowizano, z wyjtkiem
Krakowa, któremu przez w^zgld na jego ubóstwo, do-

zwolono przez lat 15 uywa poowy podymnego ku

-wasnemu podniesieniu.

Dnia i grudnia, Deputacy bya gotow z rapor-

tem. W jej imieniu Kublicki proponowa, aby przyj
od Warszawy podatku 400.000 tymczasowo, to jest, do-

póki si nie zaradzi w^ielu niedogodnociom, na jakie
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miasto si uskara ze strony oficyalistów marszakow-
skich^ a take ydów^ cudzoziemców i krajowców, nie-

prawnie ze swym handlem wciskajcych si. Wspomnia,
e ydzi ofiaruj naraz 200.000 z., a potem corocznie

60.000, byleby za miastem mogli zabudowa si ; tego

wszake Deputacya przyjmowa nie radzi; co najwicej

monaby im dozwoli trzystu domów za miastem. Re-

lacya napisana bya yczliwie, wchodzia w potrzeby

stolicy i urzdzenia konieczne. Oddana w deliberacy.

Myli, rzucone w powyszej dyskusyi, nie zostay

bez echa. Oprócz bankierów i kupców, którzy tylko

swego kantoru pilnowali, byo w Warszawie kilku mie-

szczan znaczniejszych, szczerze dobrem miasta zajtych:

adwokat Mdrzecki, prawnik Fr. Bars, kupiec Paschalis,

monopolista tytoniowy Rafaowicz, a przedewszystkiem

Jan Dekert, czowiek bogaty, wiaty i przedsibiorczy.

Ten w porozumieniu z Kotajem, naonczas referenda-

rzem litewskim, umyli wcign wszystkie miasta kró-

lewskie do wspólnego zwizku, któryby mia na celu

zdoby dla nich stanowisko, i dawnym prawom i dzi-

siejszej potrzebie odpowiednie. Tym kocem zaproszono

miasta tak koronne, jak litewskie, aby przysay po

dwóch delegatów do Warszawy, dla wspólnego wobec

Sejmu dziaania. Wydano i rozesano broszur p. t.

Prawa 'miast, przez Mdrzeckiego napisan, która do-

wodzia, e miasta królewskie z Rzpltej, za czasów jej

potgi tworzyy stan wolny, wspólnym jedynie panom
podlegy; e porówno ze szlacht^ bray udzia we wszyst-

kich obradach, traktatach, elekcyach ; e wic do rzdu,

administracyi i wasnego sdownictwa odwieczne maj
prawo. Krakowianie, widzc w tej sprawie Kotaja,
którego znali z czasów jego rektorstwa, nie kwapili si
z przystpieniem; zapytali Króla i Marszaka, czyli

równie z innymi maj przysa delegatów. Odradzono

im; wstrzymali si wic i swym przykadem pocignli



Memorya i dania miast. 65 I

kilka Starych podupadych miast, jak Olkusz, Kruszwica

i inne. Ale znaczna wikszo, bo 141 miast usuchaa
wezwania Dekerta. W poowie listopada zjechali si de-

legaci. Gruchna wie, e miasta zamierzaj tworzy
osobn konfederacy naprzeciw konfederacyi szlachec-

kiej. Caa Europa bya pod wraeniem wypadków wer-

salskich i paryskich, tryumfu mieszczastwa nad ducho-

wiestwem i szlacht, ogoszenia praw czowieka, zbu-

rzenia Bastylii, ulegoci despotycznego niegdy króla

przed wol narodu, a waciwie mieszczan. I w War-
szawie, jak wszdzie, o tem tylko mówiono. Gdy wic
w stolicy zjawia sie nagle tak znaczna liczba delegatów,

gdy Dekert po wszystkich kocioach kaza odprawia
suplikacye za pomylno sprawy miejskiej, przypu-

szczano, e to jest pocztek rewolucyi, której Król chce

uy, aby si pozby swych nieprzyjació, a na wyko-
nanie tych krwawych zamiarów, dzie 2$ listopada, ro-

cznica koronacyi królewskiej, mia by wyznaczony. Mia-

nowicie Branicki, Sapieha i Suchodolski w wielkiej

byli trwodze'). Wieczorem 25 listopada mieszczanie rz-

sicie owiecili Warszaw, i u siebie na ratuszu, z wielk

') Branicki, jak pisze Król, cay wieczór 25 listopada, przesiedzia

u siebie razem z Kurdwanowskim, z pistoletami nabitemi na stole. Ks.

Sapieha da si zaprowadzi na ratusz dla widzenia iluminacyi, gdzie De-

kertowi bardzo nisko si kania. Gdy go zapytano, dlaczego? „nie chc
wisie" odpowiadzia. — Powód tej obawy b}' nastpny, jak Król opo-

wiada : „Kilkoma dniami wprzódy Sapieha chcia umieci które tam ko-

biety, swoje faworytki, w loy na teatrum. Odpowiedzia antreprener Guar-

dasoni, e wszystkie loe za kontraktem s najte, nie jest przeto panem

adnej. Sapieha wiedzc, e Dekertowa, prezydentowa warszawska, midzy
innemi, ma lo. rzek zuchwale : „To za wiale na ni!" Et propria au-

ctoritate, posa stolarzów, eby w tej loy zrobili przedzia na poow
dla tych jego faworytek. Gdy Dekertowa, ujrzaa, e daremne s jej uskar-

ania, e mimo kontraktu odbieraj jej pó loy, rzeka z niecierpliwoci

:

„Niechby ks. Sapieha pamita, co si w Paryu dzieje!" To sówko ugrze-

cznio butnego Marszaka litewskiego.
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okazaoci przyjmowali; atoli wszystko odbyo si w ci-

choci. Jednak Sapieha nie uspokoi si i po dwakro
namawia Maachow^skiego , aby dla ukrócenia buntu

mieszczaskiego, sprowadzi kawalery narodow ; Su-

chodolski zs owiadcza, e da bdzie ustanowienia

osobnej deputacyi bezpieczestwa, bo nie dosy ufa lasce

Wgo Marszaka. Zgromi ich Maachowski, mówic, e
prónym zawierzaj baniom, i e niepotrzebnie wma-
wiaj w^ ludzi ze, o którem oni wcale nie myl.

Banie ustay, a mieszczanie swoje dalej robili.

Kotaj zredagowa dla nich prob do Króla i Sta-

nów w tonie górnym, w jakim oni nigdy do Rzpltej

nie odzywali si i w której czu byo powiew z nad

Sekwany. »Nadszed czas, sowa s tego dokumentu,

w którym znajomo sprawiedliwoci i prawdy omiela

nas mówi w otwartej szczeroci, wynurza najrzetel-

niejsze do Ojczyzny przywizanie, a na tak wanych
pobudkach odwoa si do praw^ nam sucych, jako

obywatelom miast w^olnych, jako w^acicielom ziemi od

wieków przez miasta posiadanej, jako ludziom którzy

uytek praw swoich czuj, nietylko dla siebie, lecz dla

powszechnego Ojczyzny dobra, a w wietle sprawiedli-

woci w^aszej zaufani, wtpi nie mog, e im to wróci
i zatwierdzi zechcecie, co prawo 7iatury kademu czo-

wiekowi, a najdawniejsze przodków ustawy, w czasie

szczcia i sawy polskiej, stanowi miejskiemu zabezpie-

czay«. Memorya mówi, e jeeli ucisk, pod którym

dotd milionowa zostaa ludno, z niewiadomoci, lub

uprzedze pochodzi, to go zrzuci teraz musi owiece-

nie i sprawiedliwo. W tem daniu swojem mieszcza-

nie za przykadem obcych nie id. » Wprawdzie obijaj

si o uszy nasze zagraniczne rozruchy ; lecz my w nie-

skaonej dla N. Rzpltej wiernoci, cile si zachowu-

jemy. Rwie gwatownie okowy swoje niewolnik, gdzie

panujcy nad nim tumi wszelkie prawa czowieka i oby-
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watela ; lecz w Polsce, Król... Senat... cay stan rycerski...

i kady o tern jest przekonany, e wolno jest przyro-

dzon czowiekowi, e prawa jej s witemi, e pod-

upade dwign, osabione wzmocni naley, i na tak

trwaej zasadzie wznie gmach wolnego i wiecznie

trwaego rzdu«. — dania miejskie, jak je ostatecznie

przeoono Sejmowi, byy nastpne ; przywrócenie przy-

wilejów przed Sejmem Unii miastom nadanych; bezpie-

czestwo osobiste ludzi prawu miejskiemu podlegych;

wolno kupowania dóbr, mieszczanom litewskim su-

ca, aby i koronnym przyznan bya; mono dosu-

giwania si wyszych stopni w stanie duchownym i o-
nierskim ; zapewnienie mieszczanom wasnej juryzdykcyi

z uwolnieniem ich od starociskiej , marszakowskiej

itp. ; w rzeczach handlu i przemysu miasta bd mogy
si znosi z komisyami skarbowemi, z deputacy spraw

zagranicznych, i bd wysya do Sejmu swoich repre-

zentantów dla przeoenia swych potrzeb ; mieszczanie

bd mogli równie zasiada w komisyach skarbowycli,.

wojewódzkich i sdach assesorskich i przy zawierania

traktatów handlowych, bd mieli gos ; nakoniec aby

szlachta, chcca przyj prawo miejskie, zaszczytów swego
stanu nie utracia ^).

Król, Maachowski, ksi Czartoryski, Chreptowicz,.

Ignacy i Stanisaw Potocki i w ogóle wszyscy wia-
tlejsi, sprzyjali mieszczanom. Lecz i w kole sejmujcych,

z wyjtkiem maej liczby, nie mieli oni otwartych i sta-

^) Kilkarotnie przerabiano te punkta. Pocztkowo domagano si

osobnej Izby miejskiej, któraby porówno z Izb szlacheck Rzplt wyo-

braaa. Bya to myl Kotaja; proponowa j vj Listach do Maiacho-w-

skiego (II, 133). Dali si przekona mieszczanie, e Stany nietylko na ten

punkt nie zezwol, ale znajd w nim powód do odmówienia inwych. —
Podobnie i memorya miejski, z którego powyej dalimy wyjtek, uleg

wielu odmianom. Ju po zoeniu w rce Króla, cofn go Dekert i wy-

maza wzmiank o zwizku miast, która sejmujcych niepokoia.
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nowczych nieprzyjació. Dopiero zjazd delegatów i po-

dejrzenia^ jakie obudzi, wznowiy dawne uprzedzenia.

»Byyby jeszcze, (pisze Król 28 listopada), pomnoyy
si trudnoci, gdybymy nie udusili wczas pisma, które

Dekert chcia ju rozdawa. W nich grunt tako by
dobry, ale do nich przymieszano prefacye i elokwencye,

oczywicie poyczone z pism aktualnych francuskich.

Powiedzielimy Dekertowi, eby styl tych pism zupenie

odmieni, i on to uczyni obieca«.

§. 105.

Sprawa miejska w Sejmie.

»Dnia 2 grudnia, opowiada Stanisaw August, De-

kert przyprowadzi z sob do mnie blisko dwiecie osób,

delegowanych z rónych miast koronnych i litewskich.

Wszyscy, równie jak i on, po miejsku, w czarnych su-

kniach, w redniej sali zamkowej czekali na moje przyj-

cie i podali mi prob swoj, od nich wszystkich pod-

pisan. Gdym j odebra, powiedziaem im : Wiecie z do-

wiadczenia, e nikt nademnie bardziej nie yczy wzrostu

i pomylnoci miastom i mieszczanom. Ale strzecie si
tych wszystkich wystawie okazaych i zbyt miaej
elokwencyi w pismach i mowach, bo te wam zawsze

bardziej zaszkodz, ni pomogi. Z unionoci wyraaj-

cie proby i racye. T drog tylko moecie doj do-

brego skutku. — I to powiedziawszy, poszedem ; od-

chodzcemu mieszczanie caowali rce, ale to wszystko

nie miao adnej formy solennej audyencyi. A dobrze

si stao, e kilku wiadków, szlachty, syszao moje

sowa i roznioso je zaraz w publicznoci, przez co za-

grodzio si przynajmniej tej kalumnii, któr ju siano,

jakobym ja gromadzi i podszczuwa bunt mieszcza-

i>ki«.— Z zamku, wsiadszy do karet, y>czarna^ mieszczaska
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j>rocesya<!^j jak j nazywano, wród tumu zebranego po-

spólstwa, udaa si do marszaka Afaaciowskiego, z dru-

g-im egzemplarzem swej proby. I ten dobrze ich przyj,
lecz podobnie radzi, »aby pompatycznym aparencyom

dali pokój, i eby nawet rozjechali si z Warszawy ci,

co z innych miast tu przybyli «. Pojechali nastpnie do

kanclerza Maachowskiego, lecz tego dugo znale nie

mogli. B3^ na sdach, w asesoryi. Spyta ich zimno,

czego chc, czy maj spraw? Odpowiedzieli e nie,

tylko, e jako do kanclerza przyszli. On na to : »Jam
kanclerzem przy tronie, tu sdzi, a w domu Maachow-
skim « ; i tak ich zby. Po tych trzech urzdowych wi-

zytach, Dekert z Rafaowiczem obchodzili ministrów,

senatorów i celniejszych posów, proszc o yczliwo
dla swych da. Prawie wszdzie nasucha si musieli

cierpkich wymówek za »ten niesychany zjazd mie-

szczan« i za »zuchwalstwo«, z jakiem przemawiaj do
Rzpltej 1).

"\V tym samym czasie, mieszczanie krakowscy przy-

sali osobno podanie swoje do Stanów. Stara, gruzami
zawalona stolica, ledwo 9000 mieszkaców, oprócz przed-

mieszczan, liczca, midzy którymi poow ubóstwia,

w daniach swoich ograniczya si do dwóch gównych
punktów : pomocy dla podwignienia miasta i w^yzna-

czenia deputacyi do rozpoznawania dawnych jego przy-

') Kitowicz {Pamitniki, I, 168), opowiada, jakoby w kilka dni

po wizycie na Zamku mieszczanie mieli posuchanie u Stanów, i podaje

tre mowy, któr Dekert mia przy tej okazyi powiedzie. Za Kitowiczem

poszed Bartoszewicz (Encyklopedya polska, artyku Dekert), dodawszy, nie

wiadomo skd, kilka szczegóów o fem posuchaniu. Nie bez malowni-

czoci Kraszewski równie je opisuje {Polska, II, 200). — Tymczasem owego

posuchania u Stanów wcale nie byo: Sejm nie móg przyjmowa dele-

gatów miejskich; bo przez to byby uzna zwizek miast, który, jak ju
wiemy, szlacht najmocniej uraa. Porównaj Dziennik czynnoci Sejmu g.
z dnia 12 i 13 padziernika, i, 15, 17 i 18 grudnia. Na innych sesyach

w tym roku, wcale nie byo mowy o miastach.
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wilejów. Proba Krakowa napisana bya pokornie i je-

szcze pokorniej zoona, przez plenipotenta miejskiego-

Gepperta^ na rce kanclerza Maachowskiego. Uja te
wszystkich, którzy czuli si obraonymi wyniosym to-

nem miast koronnych i litewskich.

Dnia 15 grudnia Marszaek odda pod dyskusya

Izby projekt, w deliberacyi bdcy, o podatku na War-
szaw. Wzi std pochop Kublicki do mówienia o -
daniach miast koronnych i litewskich. Wszcza si wnet

nader ywa walka. Obrocy miast pragnli wszystkie

dania miejskie wzi razem na uwag; przeciwnicy

za utrzymywali mocno, e tylko Kraków w tym razie

zasuguje na wzgldno Rzpltej. Kasztelan Zieliski

nagania surowo »postpek prezydenta warszawskiego^

który way si mimo wiedzy piecztarzy, listy okólne

do miast rozpisa, temi kilkudziesiciu mieszczan do

Warszawy sprowadzi, a potem nadto miay memorya
nieprzyzwoicie poda«. Krok taki zasugiwaby zapewne

na twardy, lecz sprawiedliwy w^yrok Stanów. »Cakiem
inne byo postpowanie Krakowa, które to miasto liczne

dla Ojczyzny w potrzebach publicznych czynio posugi,

a i teraz daje dowody swej nieskazitelnej wiernoci, gdy

w daniach swoich torem przyzwoitym do narodu udaje

si;« dlatego kasztelan uprasza, aby probom Krakowa
jak najrychlej zado si stao. — Kasztelan Jezierski,

po swojemu, trywialnemi konceptami odpiera dania
mieszczan, midzy którymi, jak mówi, kupców nie ma,

tylko kramarze i szynkarze, pismo ich radzi odesa do

kanclerzów. Tego samego domaga si Suchodolski, ale

roztropniejszym by w wyraeniach. Wojewoda Walewski

utrzymywa, e gosu Krakowa nadewszystko wysucha
potrzeba; »Warszawa za, e ubocznie postpia, potrzeba

aby bd swój poprawia, a ten poprawi, gdy si uda

do piecztarzy, którzy dania jej zreflektowa potrafi«.

Butrymowicz oburzony by zbytecznemi pretensyami
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miast, uwaa za szkodliwe zajmowa si niemi w Izbie,

w tej chwili zwaszcza, gdy o przymierzu z Prusami za-

mylamy. Bo gdyby miasta nasze zyskay wolno, lud

zagraniczny, porzuciwszy dawne swe mieszkania, cisnby
si do Polski, a toby mogo obrazi ssiadów naszych,

których przyja jest nam potrzebna!

Lecz nie brako miastom i na obrocach. Tóma-
czy Matuszewic, e jeeli bd sta si jaki, jeeli miasta

uchybiy toru waciwego, którym i byy powinny,

zapewne nie win ich, lecz win prowadzcych sta si
musiao. Niech wic do szczcia ludnoci wina kilku

ludzi nie bdzie tam. — Gutkowski przypomina, e
nierzdem Rzpltej miasta poszy w ruin; aby wic
Rzplta si podniosa, musi im wprzódy wymierzy spra-

wiedliwo. Znaczna liczba posów przyklasna temu

gosowi — Kublicki utrzymywa, e niesusznie jest ob-

winia miasta, i do kanclerzów si nie zwróciy, bo

ci od dwustu lat zapomnieli o powinnej dla miast pro-

tekcyi. — Chreptowicz rozumnie i wymownie dowodzi,

e próno byo na dawnych sejmach zamyla o podwi-
gnieniu miast, bo wówczas duch ustronny, nie gorliwo
narodu, dyktoway nam konstytucye ; dzi koniecznie inne

wypa powinny. Zwizek miast, na który tak nastaj,

jest tylko zwizkiem, dobrem i si kraju. Sejm dzisiej-

szy powinien zdj z Rzpltej cech niesawy, jaka na

ni spada z podeptania miast. Sprawiedliwych prób
miejskich nie godzi si odrzuca. Sejm, przyjmujc je,

zapewni chwa sobie samemu, krajowi korzy i now
epok w dziejach narodu zaznaczy. — Wielokrotnie za

miastami ujmowa si Stanisaw Potocki ; wszake i on,

chocia do najgorliwszych liczy si zwolenników, nie

mia wszystkich da popiera. Utrzymywa, e nie

zgodzi si, aby miasta naleay do prawodawstwa ; ale

do mdroci Rzpltej naley, suszne dania przyj,
niesuszne oddali; dodawa, e miasta musiay odwoa

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. ^2
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si do samego narodu^ skoro miay przyczyny do a-
lenia si na sdy asesorskie i na zaniedbywanie kan-

clerzy. — Król i Maachowski, widzc ogóln dla Kra-

kowa yczliwo, dali, aby razem z krakowskim, i w^ar-

szawski memorya by Izbie udzielonym, lecz przepro-

wadzi tego nie mogli. Zezwolono tylko na odczytanie

konkluzyj obu memoryaów^, to jest ich da. Ksie
Czartoryski radzi przesa proby miejskie deputacyi

do formy rzdu wyznaczonej. Innym zdawao si to za

wiele. Po trzechdniowej dyskusyi (ló, 17 i 18 grudnia),

zgodzono si na wyznaczenie osobnej deputacyi dla miast,

która razem z kanclerzami w prawa i przywileje wejrza-

wszy, i zniósszy si z deputacy do formy rzdu, zdanie

swoje przeoy Stanom. A co do podatku na Warszaw,
ten w iloci 400.000 z. przyjty, dopóki nowe urzdzenie

stolicy i podzia jej na cyrkuy nie nastpi.

Tak si odby pierwszy akt dramatu, który je-

szcze pótora roku mia czeka na rozwizanie. Czy

zjazd delegatów do Warszaw^y i ich niezwyczajne w^obec

Sejmu wystpienie, dopomogy sprawie, trudno dzi
o tem orzeka. Przypuci mona, e dla wielu stao

si to bodcem do czynniejszego da miejskich popie-

rania, lecz wielu take nastroio do oporu. W gruncie,

z wyjtkiem kilku zalepionych, kady by u nas prze-

konany, e miastom krzywda si dzieje, e Rzplta

szlachecka, zgniótszy ich wolno, i miasta i siebie

gubi. Aby to przekonanie znalazo w prawie sw^ój

wyraz, potrzeba byo troch czasu, cierpliw^ego i skrom-

nego przedstawiania swych da. Gwatowny, efekto-

wny nacisk, nie zdawa si potrzebny, móg by na-

wet szkodliwy, i to widoczne byo z rónicy usposo-

bie, jaka zasza w sejmujcych, midzy padziernikiem

a grudniem. A ju te cakiem niepotrzebnenii si wy-

daj te francuzczyzn tracce frazesy o prawach czo-

wieka, o zerwanych ptach niewolnika itd. itd. Roz-
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tropniej postpi sobie Kraków. Stare królów polskich

przywileje musiay w kadym obudzi zastanowienie

i uszanowanie ; deklamacya humanitarna, w gucie XVIII
wieku , wywoa tylko moga w umysach trzewych
niesmak, w uprzedzonych obaw. — To te zasuga De-

kerta nie w tem leaa, e »aobn manifestacy« i su-

plikacye po kocioach w Warszawie za miasta urzdza,
ale w tem, e raz podjwszy spraw, nie da si zrazi

i od niej nie odstpi. A mia wiele do wycierpienia:

ostre wymówki w Izbie, na które odpowiedzie nie byo
sposobu, niech i twarde obejcie Kanclerza, podej-

rzenia i potwarze w rozmowach, szarpanie w pamfletach

i broszurach. Pomimo to w swych zabiegach nie usta-

wa, sw cierpliwoci obroców i przyjació jedna
i zagrzewa, mnóstwo pism polemicznych za miastami

wywoa, i cho nie danem mu byo tryumfu doczeka
si, jednak ten tryumf przygotowa. Imi Dekerta zaraz

po mierci jego, powszechna cze otoczya; i miasta,

i Rzplta, wdziczno mu sw okazay.

W swojem miejscu bdziemy musieli wróci do tej

sprawy ; tu tylko nadmieni wypada, e od pierwszej

chwili jej podniesienia nie bya ona obojtn dla na-

szych ssiadów. Niebawem po wizycie miejskiej na zamku,

Lucchesini mia posuchanie u Króla, i najyczliwiej

o daniach mieszczan wyraa si. Rzek do niego Sta-

nisaw August : »Midzy tyloma rzeczami , które mi
WPan powiedzia od roku, ja to, co mi teraz mówisz,

kad za jeden z najcelniejszych dowodów szczerej przy-

jani Króla JMci pruskiego dla Polski «. Odpowiedzia
na to z wielkiem ukontentowaniem Lucchesini: »Wszak
ani mnie, ani Panu mojemu nie jest tajno, jak wiele

korzyci Polska uyszcze, gdy stan miejski u siebie

ulepszy, i jak wiele rozchodzi si domysów, jakobymy
przez to w kraju naszym ponieli uszczerbek. Ale mimo
przesdów pospolitych, ja i Pan mój tak mylimy, e

42*
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ssiedzkie narody powinny sobie nawzajem coraz lep-

szego yczy wewntrznego bytu. Im wicej ludzi ma-

jtnych, tem wicej chci i potrzeb, a e aden kraj

nie ma wszystkiego, czego mu potrzeba, ztd wynika

dla nich konieczno wzajemnego handlu i wzajemnej

usunoci* *). To wielkomylne owiadczenie ministra

pruskiego, musi nieco zadziwi ; zajrzyjmy do jego ko-

respondencyi. — Zrazu Dwór berliski domyla si
w ruchu mieszczaskim intrygi królewskiej, uoonej na

zatrudnienie patryotów i podtrzymywanej pienidzmi

Stackelberga. Dnia 5 grudnia, na trzy dni przed roz-

mow ze Stanisawem Augustem, Lucchesini donosi swo-

jemu monarsze: »Chronic si jawnego wystpienia, sta-

ram si po cichu przeszkadza mieszczanom. Ucisk,

w którym szlachta polska utrzymywaa dotd klas miej-

sk (a w niej najwicej jest Niemców), nie zachca ni-

kogo do przybywania tutaj z zagranicy i wstrzymywa
zakadanie fabryk. Lecz gdyby ta klasa przysza do

udziau w administracyi kraju, mogoby to wielu mie-

szczan zagranicznych sprowadzi do Polski, a nadto,

przykad ten staby si zaraliwym dla pastw ssie-

dnich«. Odpowiada mu Fryderyk Wilhelm, 14 grudnia:

»Dobrze robisz, e nieznacznie i pokryjomu przeszka-

dzasz. Bo w rzeczy samej, jeliby udao si miastom

polskim odzyska dawne przywileje, toby fabrykanci

z moich pastw zaczli przenosi si do Polski «.

Przejdmy obecnie do poznania cilejszych wzów,
które midzy Rzplt a jej szczeryjn przyjacielem zawiza
si miay niebawem.

') List Króla, 9 grudnia.



ROZDZIA IV.

PRZYGOTOWANIA DO PRZYMIERZA Z PRUSAMI.

(Lipiec — Grudzie 1789).

§. io6.

Zatarci Króla ze Stackelbergiem.

Wbrew aktowi swego zaoenia, którym zobowi-
zaa si sta przy Królu i jego atrybucyach, Konfede-

racya sejmowa, przez cay cig swej dziaalnoci, nie

przestawaa tych atrybucyj kraja i obcina. Ustana-

wiajc Komisy wojskow, pozbawia armi opieki Króla

;

wyznaczajc deputacy do spraw zagranicznych, usuna
te sprawy z pod jego kierunku ; znoszc Rad nieusta-

jc, odara go z wpyw^u, jaki przez jej departamenta

na skarbowo, policy i sdy wywiera, W pó roku

potem Sejm poszed dalej : przywaszczy sobie prawo,

które po wszystkie czasy królom polskim suyo ; i jakby

rzecz najprostsz w wiecie, mimochodem zdecydowa,
e obecno Króla, tak dobrze, jak jego przyzwolenie,

nie byy konieczne dla prawomocnoci uchwa. Przy

obradach nad budetem armii chciano odebra Królowi

gwardye, i ledwo najczulsz przemow, na jak si zdo-
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by, potrafi Stanisaw August uratowa ten szcztek

monarszej powagi (i wrzenia). Wprawdzie, skutkiem

uchylenia Rady Nieustajcej, powracaa do Króla dy-

strybuta dostojestw i urzdów, ale jak wiemy, i to

prawo byo ju wielokrotnie podawane w wtpliwOv;
nie mia Stanisaw August robi z niego uytku, aby

nie wywoa niespodziewanej uchway, krzywdzcej go
w tej wanej prerogatywie. — -W ten sposób, coraz mo-
cniej utrwalao si wszechwadztwo sejmowe, gwatowne,
a jednak bardzo niedone, i tron królewj^ki, który od-

dawna, wobec ponionego w swej powadze senatu, je-

dynym hamulcem, z dniem kadym traci na znaczeniu.

Nie dziao si to systematycznie, przez jak dno
polityczn, z góry obmylan, i przeprowadzon sto-

pniowo. Bya bezwtpienia w Sejmie dza, jakby in-

stynktowa, kadej wadzy rosncej waciwa, zagar-

nienia wszystkiego w swe rce ; ale pomimo to, repu-

blikanów prawdziwych, zmierzajcych, jak we Francyi,

do obalenia tronu, nie wida podówczas w Polsce ; bez

Króla nikt nie pojmowa Rzpltej. Owe uchway burzce,

które tak gboko wkraway si w konstytucy pa-
stwa, miay przyczyn, rzec mona, przypadkow; nie

tak wewntrzn, jak zewntrzn; nie tak polityczn, jak

osobist. Stronnictwo pruskie, silne sw wikszoci
i poparciem opinii, kadego przyjaciela Rosyi, a prze-

dewszystkiem Stanisawa Augusta, chciao wyzu ze

wszelkiej wadzy i wpywu w Rzpltej. Nienawi do

Moskwy, w tej epoce wSejmu, bya gównym jego usta-

wodawstwa czynnikiem.

Coraz trudniejszem stawao si pooenie Stanisawa

Augusta, i listy jego przepenione s pod te czasy bo-

lesnemi jkami. Z przekonania, z gbszej znajomoci

stanu i potrzeb Rzpltej, niemniej jak z dugiego przy-

wyknienia, by on za przyjani z Rosy. Ale widzia

jasno, e im mocniej si za ni owiadczy, tern bardziej
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przeciw sobie i przeciw swej wadzy rozsroy party
przeciwn, i e ta, szarpic wci jego prerogatywy,

taki w kocu utworzy rzd, przy którym nietylko dwi-
ganie pastwa, ale jego istnienie stanie si bardzo wt-
pliwem. W tym stanie rzeczy có czyni mia Król?

Inni stronnicy Rosyi mogli przycichn albo ustpi
na chwil ze sceny politycznej, a nawet z kraju, jak

Prymas temi czasy uczyni *). Ale w mocy Króla to nie

byo ; on usun si nie móg, do wszystkiego nalee
musia. Stojc przy Moskwie, drani Sejm i naraa
rzd na zupene rozbicie ; odsuwajc si od niej, byt

przekonany, e kraj wystawi na straszn zemst mo-

skiewsk. Prusom nie ufa, przypuszcza, e atwo si
z Rosy kosztem Polski pogodz, by o tem wreszcie

z Petersburga ostrzegany, a pomimo to wpywu prus-

kiego przemódz nie zdoa; dowiadczy a nadto, do

czego sama walka z nim prowadzi. I jedna i druga osta-

teczno arcyniebezpieczna; chcia wic i drog po-

redni, tak aby i z Moskw nie zadrze, i Dworowi
berliskiemu zbyt si nie przeciwi, owszem, korzysta
z jego chwilowego usposobienia, aby otrz si nieco

z przewagi moskiewskiej. Xa t drog poredni radby

by sprowadzi tych wszystkich, o których mniema, e
nie pójd na lepo za gosem Lucchesiniego ; w tym
celu dy do cisego zjednoczenia si z Maachowskim,
Potockimi i ich stronnictwem. Obaczymy niebawem,
jakie przeszkody spotka w wykonaniu swego planu,

i dlaczego zamiast drugich za sob, sam od nich w kocu
da si przecign; tymczasem opowiedzmy wypadek,
który mu to jego zadanie utrudni i na ozibienie sto-

sunków z Moskw znacznie wpyn.

') W poowie wrzenia, odby on wizyt pastersk w Gnienie, zkd,

zdawszy rzdy archidyecezyi sufraganowi, wyjecha do Wrocawia dla po-

radzenia si sawnego lekarza Tralesa, ztamtd do Woch, nastpnie do

Anglii; i dopiero we dwa lata póniej powróci do kraju.
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Oddanie pod sd Poniskiego i osierocone kra-

kowskie biskupstwo, stworzyy cay szereg pretenden-

tów do wakujcych lub majcych zawakowa posad.

Jeeli Poniskiego, jak o tern wtpiono, dotknie wyrok
zasuony, podskarbstwo wielkie dostanie si Kosow-
skiemu ; chodzio o to, kto po nim wemie podskarbstwo

nadworne. Cisn si do niego pisarz Rzewuski, którego

ksina Jeneraowa ziem podolskich mocno protegowaa;

ubiega si o nie Moszyski, za którym przemawiay
jego znajomoci finansowe; Król sprzyja kasztelanowi

Ostrowskiemu, który staoci swych zasad nieposzlako-

wanym charakterem u wszystkich wzbudza szacunek,

a u Króla tern wicej mia zachow^ania, e od szeciu

lat zawiadywa jego kamer, adnego za to nie przyj-

mujc wynagrodzenia. Lecz i Stackelberg mia swego
kandydata; by nim Oarowski, kasztelan wojnicki; ten

przez on swoj zyska wzgldy ambasadora, co byo
powszechnie wiadomem i cigno na pogard. —
Podobnie i w sprawie biskupstwa krakowskiego, zanim

dobra jego na skarb zabrano, Stackelberg by intereso-

wanymi. Faworytem jego by biskup Kossakowski, który

u niego wieczorami dosiadywa, bawic go gr w wista

i rozmow; przy zmianach, jakie z obsadzenia stolicy

krakowskiej wypa musiay, spodziewa si, e lepsza

infua, albo przynajmniej jakie w rocznej pensyi upo-

saenie, na które oddawna czyha, teraz go przynaj-

mniej nie minie. Protekcya Ambasadora wzbudzaa
w opozycyi sprawiedliw niech i przysparzaa Kró-

lowi cikich trudnoci. »Niechaj Król, mawiali opozy-

cyjni, da biskupstwo krakowskie komu zechce: Szem-

bekowi, Turskiemu, albo nawet ulubionemu przez siebie

Naruszewiczowi, nie mamy nic przeciw temu; niechaj

podskarbim zostanie Moszyski czy Ostrowski, i na to

zgoda: ale jeeli Kossakowski i Oarowski maj si
przytem obowi, to sam Król odpokutuje, bo mu odej-
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miemy prawo dystrybuty«. Wprawdzie Stackelberg za-

pewniaa e to s próne odgraania, e opozycya nie

zapdzi si tak daleko ; ale Król mia a nadto powo-
dów do mniemania, e ona grob sw wypeni. Trzy-

ma wic nominacy w zawieszeniu, dopóki nagy przy-

jazd Krasickiego do Warszawy (w pierwszych dniach

lipca), nie poruszy na nowo sprawy krakowskiej. Ja-

koby pewnym ju bdc tego biskupstwa, Krasicki nie

chcia zrazu sy.sze o adnem ustpstwie dla Kossakow-
skiego. Skoro to doszo do Stackelberga, uniós si
wielkim gniewem, tembardziej, e i dla Oarowskiego
mao mu Król dawa nadziei. W takowem pominiciu
obu swych faworytów widzia on ujm dla siebie, upa-

dek wpywu rosyjskiego, przeniewnerstwo Króla; na-

pisa tedy list do niego, w którym zmienno polityki

ostro mu wyrzuca. »Jeeli w tych czasach (byy sowna

listu) mniej si poruszam i przestaj na roli obserwa-

tora, jeeli nie al si, i udaj, jakobym nie wiedzia,

e WKMo odstpujesz od Imperatorowej i e wiesz

dobrze, co si knuje przeciw Rosyi, to niemniej dlatego

pamitam o obowizkach moich. One to zmuszaj mnie

dzisiaj do tego kroku, którym chc zakl WKMo
(prosz przebaczy to wyraenie), jako jego przyjaciel,

aby si nie da poryw^a chwilowemu prdowi. WKMo
przestae ju zwierza si Rosyi; jeszcze krok dalej,

a nieprzyjaciele twoi porónia Ci, X. Panie, z dawan

przyjaciók, która dlatego tylko jeszcze zasania Polsk,

e chce broni wasnego dziea w Twojej osobie. Osta-

tnia ni, jaka nas czy, jest porozumiewanie si, co do

nominacyj, na celniejsze urzdy. Jeeli ta ni si zerwie,

wszystko si skoczy midzy WKMoci a moj mo-

narchini. Uczuciom WKMoci oddaj zupen sprawie-

dliwo, ale obawiam si tych zgubnych rad, które od

lat kilku wraay ustawnie niech do wypywu Impera-

torowej, i t \Vzgldem mnie wstrzemiliwo, która
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ju tyle zego narobia. Nie jak polityk, nie jako mini-

ster, ale jako przyjaciel to mówi. . . Powstrzymaj si
N. Panie^ a przynajmniej chciej wierzy, e trzyma si
duej w porodku nie podobna; chciej si decydowa.

Jest to najmniej, do czego ma prawo Twoja przyjacióka,

N. Panie. Posyam ten list Imperatorowej, i bagam
o odpowied, nie uoon i polityczn, ale tak, jak
serce WKAIoci podyktuje (5 lipca i789)«.

List by nieroztropny, domaga si rzeczy niepo-

dobnej ; a tonem górnym i cierpkim, razi Króla dotkli-

wie. Stanisaw August odpowiedzia krótko: »Zanadto

znam zrczno twoj i czujno, panie Ambasadorze,

abym wtpi, e wiesz dobrze, czsto przedemn o tem,

co ci wiedzie potrzeba. Otó wiedzie powiniene, i
moje zdanie zawsze jest takie, e kto chce Polsk po-

róni z Rosy, ten szkod jej wyrzdza. I tak zawsze

myle i mówi bd, bez wzgldu na to, co mówi
i robi wokoo mnie. Jest to moje wyznanie wiary;

pitnacie lat dowiadczenia powinno Ci byo przeko-

na o prawdziwoci mego charakteru «,

Opisujc Debolemu to zajcie i kopot, w jaki go
wprawia natrtna protekcya Stackelberga, Król posa
mu oba listy z rozkazem, by je zoy Ostermanowi.

»Tego wszystkiego (pisze on) uyj . WPan na oswobo-

dzenie mnie od tych naciskóv\^ i grób Ambasadora.

WPan osdzisz, jeli i jak drog te szczegóy maj
doj Imperatorowej. Mnie niepodobna jest przewiad-

czy si, eby uchybiona promocya Kossakowskiego
albo Oarowskiego miaa by dostateczn przyczyn dla

Imperatorowej do podziau powtórnego Polski lub do

osobistego uszkodzenia mnie. Wszik na tym sejmie cier-

pi jedynie za to, em by w tej systemie, e Polska

bez jakiego zwizku obcego utrz3^ma si, sama przez

si, bezpiecznie nie moe, i e z tych obcych potencyj,

które nas otaczaj, jednak najmniej dla nas niebezpieczn
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byaby ta sama Moskwa. Najwiksze dobro, a przynaj-

mniej najmniejsze ze Ojczyzny mojej, byo i bdzie
zawsze jedyn wskazówk moj. Za t wskazówk cicia-

em si trzyma Moskwy, za t wskazówk nie przeci-

wi si temu, cokolwiek oswobadza nas od zbytniego

jej u nas przemagania, ale, ile podobna, odwraca bd,
aby do ostatecznego zerwania z ni nie przyszo. Gdyby
jednak (koczy Król), czego strze Boe, narodowy jaki

krok otwarty przeciw niej nastpi, ja domowej wojny
przeciw wasnemu narodowi podnosi nie bd, bo z na-

rodem y i umiera mam za powinno (8 lipca)«.

Stackelberg, chocia zapowiedzia, e list swój

pole Imperatorowej, nie uczyni tegc^ Komunikacya
Debolego wyprawia Ostermana w niemie zdziwienie.

Z rozkazu Katarzyny owiadczy mu, e ona dalek jest

od cienienia woli królewskiej w rozdawnictwie wakan-

sów ; e Król najlepiej^ wie, jakie osoby ma powoywa,
a Imperatorowej dosy na tem, skoro ma nadziej, e
nominacye królewskie dy bd do najdogodniejszego

dla Polski systemu i do utrzymania dobrej harmonii

z Rosy; e Stackelberg otrzyma rozkazy, aby tak na-

tarczywie w to rozdawnictwo si nie miesza; e naosta-

tek Imperatorowa spodziewa si, i to nieukontentowanie,

które Król z pomienionego listu okaza, nie zmniejszy

jego ufnoci w Ambasadorze. » Prosz WPana, koczy
Osterman, aby to z najwikszem staraniem w swoim
raporcie wyuszczy, e Stackelberg nie chcia szkodzi

JKMoci tym swoim krokiem, który tu utai, o co wa-
nie zostanie upomniony ^)«. Krok Stackelberga nie po-

doba si Katarzynie, tem bardziej, gdy j doszo, jakie

-pobudki nim kieroway, i gdy si teraz dopiero odkryo,
jak czsto posugiwa si on jej powag dla swoich

osobistych zachce lub interesów. By moe, e w innych

') Raporta' Debolego, 24 i 31 lipca,
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okolicznociach mniejby razi ów despotyzm Ambasa-
dora ; ale obecnie, kiedy tak wiele na tem Moskwie za-

leao, by Polski nie zraa, postpowanie jego wydao
si niepolityczne i cigno nagan. Ze wzgldami pry-

nalenemi staremu sudze, dano mu uczu, i si zapo-

mnia, kim by, i e wyraenie, w licie do Króla uyte,

i pisze, jako jego przyjaciel, byo cakiem niewaciwe ^).

Jeszcze ta nagana z Petersburga nie nadesza, kiedy

party przez swych faworytów, Stackelberg, nowy szturm

przypuci do Króla. Dnia 17 lipca zapada uchwaa,
wcielajca majtek biskupstwa krakowskiego do skarbu.

Ambasador w mniemaniu, e Król nie bdzie móg
ju duej odwleka nominacyi, napisa do niego po-

wtórny list, jeszcze bardziej od poprzedniego naglcy.

W nim ostrzega Króla, e ju tylko jeden pozosta spo-

sób zachowania przyjani z Imperatorow, a nim s no-

minacye, i w tym celu poleca Królowi Biskupa inflants-

kiego i Oarowskiego. » Czyni to z rozkazu, i zaklinam

Ci, N. Panie, aby tym krokiem przywróci dawny sto-

sunek z Monarchini, którejby nie wypadao obraa,
wtedy nawet, gdyby Rosya nie z takiem szczciem
jak dzisiaj, prowadzia swe wojny (20 lipca)«. Król odpi-

sa, e po sesyi tak .gwatownej, na której protegowani

Ambasadora tyle nieprzyjemnych dla siebie usyszeli

rzeczy, byoby zbyt niebezpiecznem, now wywoywa
burz, której gromy i Króla dotknyby. Imperatorow
nie moe domaga si tego, iby on poróni si z na-

rodem
;
prywatne dogodnoci musz ustpi dobru pu-

blicznemu. — I t korevSpondency, wraz z obszernem

od siebie objanieniem, wyprawi Król do Petersburga,

niby dla wiadomoci Debolego, a waciwie w tem prze-

konaniu, i j na poczcie otworz, i e w ten sposób

dojdzie ona do wiadomoci Katarzyny. Skargi wyrao-

') Cobentzl do Kaunitza, 18 sierpnia; Deboli do Króla, 22 wrzenia.
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nej po raz wtóry zanosi nie mia, bo jak mówi_, »choby
ztd i odwoano Stackelberga, nie jest rzecz pewna,

czybymy co na tern zyskali ; prawdopodobnie, jeszcze

gorszy jaki przyszedby do nas dependent potemki-

nowski {22 lipca)«.

Od tego czasu stosunek tych dwóci ludzi uleg
znacznej zmianie: Ambasador uczu bolenie nagan,
jaka go dosza z Petersburga, a nie zapomnia, e j
by winien Królowi. W odpowiedzi, któr posa Dwo-
rowi swemu, tómaczy si, e nie mia zamiaru prze-

pcha koniecznie nominacyj Kossakowskiego i Oarow-
skiego, chcia tylko uy tego rodka, aby wybada,
jak dalece Król wyamuje si z dawnej powinnoci ; e
byby doprowadzi w kocu Króla do tego, czego prag-

n, gdyby odpowied, dana Debolemu, nie bya odja
siy jego przynagleniom ; musi w^ic prosi, aby odtd
tak byy do niego pisane depesze, iby móg tn extenso

pokazywa je Królowi i zdobywa na nim ustpstwa.

Rzecz prosta, e dla wasnego usprawiedliwienia musia
odtd do Petersburga donosi, e Stanisaw August
znosi si z opozycy, i e Imperatorowa nie moe ju,

jak poprzednio, liczy na jego wierno.
Z drugiej strony, Stanisaw, chocia mciwym nie

by i uraz nie chowa, teraz jednak, gdy si czu nieco

swobodniejszym od nacisku Ambasadora, przypomina
sobie coraz czciej ow dug tyrani, której by ofiar,

i on, i jego krewni; przypomina, e zasad byo u Stackel-

berga, i nie byo wolno nikomu stara si o ask kró-

lewsk, bez jego porednictwa, ani Król móg odmówi,
kiedy on jej zada, a zawsze pod groz zemsty Impe-

ratorowej, lub poduszczenia w kraju tych wszystkich,

którzy s i byli gotowi robi na przekór. e w ten spo-

sób powpycha na urzdy dworaków i pochlebców, ludzi

niegodnych albo oszpeconych, ze szkod Króla, Polski,

a nawet i sameje Moskwy; e przez kaprys, albo czy-
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je tam prywatne interesowanie^ utrzymywa gwatem
takie rzeczy, które w sobie byy niesprawiedliwe, i e
takiem swem postpowdaniem nienawi do Moskwy mno-

y niepotrzebnie ^). »Do tego dodaby trzeba (pisze

dalej Król) dugi szereg niegrzecznoci, grubiastw

i kamstw i rónych szykan, któremi mnie czstokro
dokucza«. Rozwodzc te ale swoje, zreszt suszne, Sta-

nisaw August nie spostrzega, e niemi bardziej jeszcze

siebie samego, ni Stackelberga obcia. Albo mu wolno

byo, dla grób ambasadorskich, nie ju przyjmowa
i znosi, ale czyni to, co jego wasne, czowieka i króla

sumienie potpiao ; mianowa ludzi na pierwsze urzdy,

o których sam mówi, e byli niegodni i zszarzani? Tru-

dno te wtpi, e i po tem zajciu, któremy opisali,

byby wróci do tego jarzma, do którego nawyk, gdyby
zkdind nie dochodziy go w tym czasie mocne upo-

mnienia, e t ulegoci swoj, tak bardzo ubliajc
królewskiej godnoci, kadzie zapor do porozumienia

si z naczelnikami Sejmu. Obaczmy, zkd przychodziy

te rady.

§. 107.

Deboli i jego korespondencya z Królem.

Ministrem polskim w Petersburgu by Deboli. Po-

chodzcy z rodziny francuzkiej (de Beau-Lieu), która

otrzymaa polski indygenat (16Ó2) i osiada na Rusi,

by on jednym z najpierwszych wychowaców szkoy
kadetów, i jako taki, nader miy Królowi. W r. 1767

posany Psarskiemu do pomocy w Petersburgu, zosta

sekretarzem legacyi; gdy za tene w czasie sejmu Po-

niskiegO; ustpi ze swego miejsca musia, obj po

nim interesa polskie w stopniu rezydenta-penomocnika

(charge d*affatres) ; w sze lat po tem (1780) mianowany

^) List Króla do Debolego, 22 lipca.
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ministrem penomocnym przy Dworze petersburgskim.

Stanowisko jego oficyalne byo nader skromne, zwa-

szcza, e ani imieniem, ani wysokim w Rzpltej urzdem,

ani majtkiem nie imponowa *). Nie posiadajc rangi

ambasadora, tylko na dworskich zebraniach móg mie
przystp do Imperatorowej, i jedynie z ministeryum

w urzdowych zostawa stosunkach. Wpyw jego by
bardzo nieznaczny. Katarzyna wszystkie interesa zlecaa

Stackelbergowi, i Deboli dopiero z Warszawy najcz-

ciej si o nich dowiadywa. Podobnie i Król wszystkie

sprawy ze Stackelbergiem zaatwia; polskiemu mini-

strowi zostawao tylko dodatkowo wyjania rzecz przed

Ostermanem. — Waniejszym jego obowizkiem byo
dostarcza wiadomoci z Petersburga o tem, co Króla

obchodzi mogo. Oeniony z Galicynówn -), przez sko-

ligacenie swoje, przez dugi pobyt i roztropne postpo-

wanie, umia trafi na drogi, które do cennych infor-

macyj przychodzi. Ostrony, roli obserwatora pilnie

przestrzega; Królowi stale oddany, w adn intryg,

czy polsk czy rosyjsk, wplta si nie da. Dopóki
Rzplta w wycznej do gabinetu petersburgskiego zo-

stawaa zalenoci, Deboli nie poway si objawi zda-

nia, któreby byo w sprzecznoci z panujcym systemem

politycznym, i nawet w raportach, które najregularniej

dwa razy na tydzie przesya, zachowywa wielk wstrze-

miliwo. Jakie byy jego opinie i uczucia osobiste,

dugo nie wiedziano w Petersburgu i nie troszczono si

*) Jako minister penomocny, pobiera ze skarbu koronnego 2000

dukatów, ze skarbu litewskiego lOOO dukatów, do któr\'ch Król, z uwagi

na drogo ycia w Petersburgu, z wasnej szkatuy 1000 dukatów Debo-

lemu dodawa.

') Córk ks. Piotra Galicyna, jeneraa-majora w armii i majora

w gwardp. Umara w roku 1789 przy poogu, zostawiajc mu dwie córki.

Senat rosyjski mianowa go opiekunem majtku dzieci, razem z ich ciotk,

ks. Helen Galicynówn, która mu dawaa stae dowody swojej yczliwoci.
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O to ; uwaano go za kreatur królewsk, na któr nie

warto byo zwraca uwagi.

Trudniejsze i o wiele waniejsze zadanie poczo
si dla niego od chwili, gdy opozycya, zyskawszy prze-

wag w Sejmie, zerwaa z polityk królewsk, i nieza-

len od Króla, do spraw zagranicznych wyznaczya
deputacy. Jej urzdowym reprezentantem by Deboli^

ale i Króla ministrem by nie przesta; ztd kopot
niemay, by pogodzi opinie i yczenia królewskie z po-

leceniami, jakie od deputacyi odbiera. Kadej rody
konferowa o sprawach polskich z Ostermanem, i w tych

rozmowach stara si przedstawia uchway sejmowe
w sposób najmniej dla Rzpltej nieprzyjazny. Tómaczy,
e rónica, jaka midzy gabinetem petersburgskim a Sej-

mem zachodzi, polega jedynie na odmiennem pojmowa-
niu gwarancyi, ale, e pomimo to, Rzplta pragnie do-

chowa przyjani z Imperatorow ; wszystkie za wybryki

opozycyjne skada, to na wpyw Dworu pruskiego, to

na matactwa Branickiego i jego stronników, których

by stanowczym przeciwnikiem. Osterman spokojnie su-

cha jego wywodów, adnej nie okazujc niechci, i na-

wzajem korzysta z tych rozmów, aby przez Debolego

posya do Warszawy ostrzeenia, e Rzplta, odstpujc
od Rosyi i wic si z Królem pruskim, na wielkie

niebezpieczestwa sama si naraa. —W gruncie jednak

Deboli, chocia nie pochwala zapdów opozycyi i radzi

unika wszystkiego, coby mogo doprowadzi do zadar-

cia z Moskw, rad by z uchwa sejmowych, o ile one

zmierzay do wikszej niezawisoci Rzpltej od Peters-

burga; cieszy si mianowicie z ewakuacyi wojsk rosyj-

skich i twierdzi, e Rzplta winna jest za t usug
wdziczno Królowi pruskiemu. — Przekona o tem

Stanisawa Augusta, zmniejszy jego wstrt do Berlina,

skoni go do zgodnoci z przywódzcami Sejmu, natchn
wiksz moc i godnoci wobec Rosyi i Stackelberga,
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Stao si odtd gównem dla Debolego zadaniem i temu
on wszystkie swe raporta przez rok 1789 powica.
Jedyna to w swoim rodzaju korespondencya dyploma-

tyczna, wywara ona silny wpyw na umyle królewskim.

W niej role piszcych zupenie wywrócone : pose zdaje

si przysya instrukcye, przestrogi, upomnienia, nawet
wyrzuty, pene patryotycznego zapau, niekiedy i obu-

rzenia; a Król sucha, tómaczy si, czasem odpiera,

lecz zwykle w kocu poddaje si. Warto przysucha
si z bliska tej ich rozmowie ; co podobnego nie atwo
znale w innych dziejach.

Przez pitnacie lat spórzdów Stackelberga, wszyst-

kie sprawy polskie mieway wprawdzie swój pocztek
i wykonanie w Warszawie, ale decyzya o nich zaleaa
od Petersburga, jakoby od wyszej instancyi. Stanisaw
August, a do koca, nie móg si pozby uczucia, e
zosta Królem jedynie z pomoc Katarzyny, a wiemy,
ile w nim samym i po za nim byo przyczyn, dla któ-

rych bez tej pomocy krajem rzdzi nie móg. Co chwila,

na kadym sejmie, w najzbawienniejszych nawet zamia-

rach, zjawiay si od Polaków wzniecane przeszkody,

których przy saboci rzdów zama nie byo mona,
których opinia publiczna, wówczas jeszcze drzemica,

nie karcia, i które dopiero przed wyran wol Kata-

rzyny, objawion przez Stackelberga, ustpoway. Ztd
w depeszach Stanisawa Augusta czsto bardzo skargi,

na tych zwaszcza Polaków, którzy na dworze Kata-

rzyny lub u jej faworytów doznawali poparcia, ze szcze-

góln jak dobrodusznoci zanoszone, jakby gabine-

towi petersburgskiemu zaleao co na tem, eby w Polsce

by rzd lepszy. Deboli z przykroci znosi te skargi

i ostrzega, e nawet Rosyanie yczliwi Królowi ich nie

chwal. »Dugie dowiadczenie (s sowa jego) nauczyo
mnie, jak opaczny skutek wypywa z listów WKMoci,
w których przekadajc tego lub owego sprzeciwiania si,

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 4-2
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rozumiae WKMo^ e przez to wyjednasz dla niego

nagan. A tu wcale inaczej brano^ bo ich to wanie
cieszyo, e byli tacy, co brudzili w rzeczach najwi-

doczniejszych. Odkryto przedemn to misterium^ w ró-

nych okazyach, a mianowicie podczas sejmu 1786. Wten-
czas to powiedziano mi pod rk: Albo to Król Jm
rozumie, e nas to obchodzi? To owszem na nasze koo
w^oda. Darmo jest przekada takie rzeczy. Nie rozumiej

przeto WKMo, eby ad rigorem biorc rzeczy, miano

tu poczyta za ze wszystko, w czem szkodzi Branicki.

Kady Dwór ma swoj polityk, trzeba, abymy i my
mieli wasn i nie spuszczali si na drugich, bo to ostatnia

rzecz oczekiwa polepszenia od tych, którzy owszem po-

psu maj interes « ^).

Jak Rzplta, za prusk podniet, stana na stopie

bardziej od Rosyi niezalenej, tak i Króla wszystkiemi

siami Deboli do tego zachca. Stanisaw August da
si wcign w szkodliwy i nieprzystojny zwyczaj, e
wszystkie wiadomoci, a nawet swych agentów ra-

porta, jakkolw^iek przerobione, przesya Stackelbergowi;

w czem za porednika suy mu Komarzewski. ali
si na to Deboli, ostrzega, e Król zamyka mu drog
do informacyj

;
przedstawia, jak niewaciwem jest, by

Komarzewski peni ten obowizek, i jak z tego ko-

rzysta Stackelberg, aby mnoy swe pretensye, stawia

wymagania, a nawet grozi, czegoby w wikszej czci
uczyni nie mia drog urzdow. Król, pilnujc swej

godnoci, lepiej krajowi usuy, a jeszcze przez to Impe-

ratorowej nie obrazi. — Nie móg zaprzeczy Stanisaw,

e uwagi te byy sprawiedliwe. »Nie rozumiej WPan
(pisze on), eby i mnie nie byo przykre to ustawiczne

komunikowanie Ambasadorowi listów WPana. Lubo
wiele wiesz z moich listów, nie wiesz i czwartej czci

') Raport z 24 kwietnia 1789.
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przemylnych i zoliwych figlów (Stackelberga), dla

których vitando pejora musiaem wda si w t komuni-

kacy, która, e od tylu lat trwa, urwa si razem nie

moe, bez zbytecznych inkonweniencyj. Gdy teraz Ko-

marzewski w^yjeda do wód, ta sama okoliczno przy-

niesie nieco utrudnienia w tej komunikacyi, która powoli

i ustanie ^)«. Jako Komarzewski wyjecha (i czerwxa),

a lubo Stackelberg w jego miejsce Prebendowskiego

nasuwa, Król od tego si uchyli, i odtd albo oso-

bicie z Ambasadorem si znosi, albo Moszyskiego
czasami, z jak w^aniejsz wiadomoci, do niego wy-

prawia. I to jeszcze Debolemu zdawao si zbytecznem

;

zapytywa od czego s kanclerze, którzy wedug praw

naszych z obcymi ministrami traktow^a maj? »Dobra

jest WPana rada (odpowiada Stanisaw), ebym ja naj-

w^icej przez ministrów polskich tylko gada do obcych

;

ale tego WPan z daleka nie dojrzysz, jak ci ministro-

wie polscy s jedni niechtni, drudzy leniwi, trzeci roz-

targnieni, czwarci politykujcy tylko na swoj rk, tak

dalece, e bardzo czsto i widzie ich nie mog, po

kilka dni wtedy, kiedy mi ich najwicej potrzeba. I tak

to bdzie trwao, póki Bóg nie da zebra znowu jakiej

formy rzdu. Ja zawsze jedno mówi : dobrze jest, emy
w^yszli z dependencyi moskiew^skiej, ale bardzo le, emy
skasowali Rad Nieustajc* *).

Opowiedzielimy przed chwil, jak daleko posun
si Stackelberg, chcc wymódz wakanse dla swych dwóch
faworytów : Kossakowskiego i Oarowskiego. Deboli od

pocztku 1789 roku nastawa, aby Król teraz przynaj-

mniej nie przywizywa tak wiele wagi do tych amba-

sadorskich rekomendacyj ; by za poprze swoje zdanie,

cytowa sowa pewnego dygnitarza z Dworu Katarzyny:

') List, 30 maja,

') List, 21 padziernika.

43*
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» Skarycie si (mówi tene), emy was czsto obsyali

rekomendacyami do wakansów, a mybymy Królowi

Jmci z papierów" naszych dowiedli, e Imperatorowa,

przez wszystek czas panowania królewskiego, intereso-

waa si ledwie za dwudziestoma osobami. Wolno byo
Królowi JMci bra osobiste nalegania Ambasadora za

interpozycye Imperatorowej«. »Ju te Stackelberg (do-

daje od siebie Deboli), tak bardzo przebra miar w tej

materyi, e to si wcale nie zgadza z tutejszem usposo-

bieniem. A i teraz nie spuszcza on ze swej tyranii, która

tyle WKMoci sprawia umartwienia, i bdzie niem

serce jego napawa, gdy si owej tyranii poddasz, a tu

sobie adnego przez to nie zrobisz 7neritum. Tu chodzi

o to, aby przeszkodzi Królowi pruskiemu do zwizania

si z Polsk, a nie o to, kto dostanie biskupstwo : Na-

ruszewicz czy Kossakowski* ^). — Jednakowo, kiedy De-

boli otrzyma rozkaz od Króla, aby zoy Ostermanowi

ów grony list Stackelberga, o którym wyej mówiono,

czu i on, jak niebezpiecznem byo zanosi tak skarg
na przemonego Ambasadora, i jak atwo skoczy si
to moe odwoaniem jego samego z Petersburga. Ale

nie cofn si przed tak obaw. »Trzeba raz rezol-

wowa si na to przeoenie, bo inaczej interesa WKMoci
i Ojczyzny nieskoczenie cierpie bd. Po dopenieniu

w tem mojej powinnoci, masz mnie WKMo dobro-

wolnie oddajcego si na ofiar, jeliby potrzeba byo
ze mnie j zrobi« ^). Sprawa lepszy w^zia obrót, ni
si spodziewano ; Król uczu si mocniejszy wobec Sta-

ckelberga, dzikow^a za t usug Debolemu, lecz po-

mimo tej poraki Ambasadora, lka si o dalsze jej

nastpstwa. y>Anxie wygldam, jak si tam obrócio

wzgldem powtórnych midzy nami biletów\ Nie mog

') Raport z 3 kwietnia.

*) Raport z 31 lipca.
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Utai obawy, e gdy Osterman przysze tutaj kopi tego,

co WPan tam przedoy, aby Stackelberg rozelony

nie zaszkodzi mi wielce faszami jakiemi u swego Dw^oru,

a tutaj mciwemi figlami. Wszelako w tem, jak we
wszystkiem, bardziej teraz, ni kiedy, ja jedyn nadziej

musz pokada w Bogu, bo z ludzi coraz mniej mam
pomocy, a zawio interesów coraz wiksz, ciemn
tylko i straszn stawia mi przed oczy perspektyw* ^).

W tej chrzecijaskiej niby rezygnacyi, Deboli widzia

po prostu maoduszno Stanisawa i da mu uczu, e
przy takiem usposobieniu królewskiem, na nic si nie

przydadz wszystkie starania sugi jego. »Jeeli WKMo
trwa bdziesz w tej obawie, e Stackelberg, z pow^odu

odmówienia Kossakowskiemu biskupstwa, potrafi u Im-

peratorowej zaszkodzi, jeeli zapomnisz tak atwo tylu

jego kamstw^ i podstpów, jeeli po upywie kilku dni

liczy mu ju bdziesz za zasug, e wyrzutów o wa-

kanse nie robi, tedy ja ani interevSom dopomódz nie po-

trafi, ani spokoju przywróci WKMoci«. Przypomina,

e gdy w sprawie wywozu zboa polskiego dla armii

rosyjskiej, Lucchesini zbyt gwatownie naciera na Ma-
achowskiego, to ten, chocia w Prusiech wiksz cz
swego majtku posiada, odci mu si w sposób, który

Margrabiego zmusi do milczenia. » Stackelberg, sto razy

gorsze rzeczy mawia WKMoci, posuwa si a do

inwektyw^, WKMo rzadko mu kiedy da stalsz od-

powied. Jake go nie mia przyzw^yczai do dziwactw?

Za takie uleganie adnej tu dla WKMoci nie maj

') List Króla, 12 sierpnia. Aby Stackelberga pogaska i Kossa-

Icowskiego zaspokoi, Król, po zaborze na skarb dóbr biskupstwa kra-

kowskiego, przyzna temu ostatniemu ze swojej szkatuy po 2000 dukatów

na cztery lata. Pisa bowiem do niego Biskup inflantski, e straciwszy

wszelk nadzieje promocyi i obarczony dugami, nie bdzie mia za co

utrzyma si w Warszawie. Potrzebowae Król tak znacznym wydatkiem

zatrzymywa w stolicy tego domatora stackelbergowskiego !...
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obligacyi ; czy WKMo, co interes Polski kae, a ci-
gniesz dla siebie konsyderacy« ^).

Kiedy si zway, e Deboli by czowiek ubogi,

e cae jego utrzymanie i caa karyera polegay na y-
czliwoci królewskiej, i na funkcyi ministeryalnej, która

sprawowa, to nie mona do uzna jego odwagi i su-

miennoci, z jak pikne, rozumne, ale jednak do
tw^arde niekiedy przestrogi posya Królowi. Rzadkiej

to prawoci czowiek, szlachetny, bezinteresowny, Oj-

czyzn nadewszystko miujcy, a bez adnej fanfaronady

i pyszakowstwa ; rzadki naówczas typ wysokiego urz-

dnika, który po 25-letnim pobycie w Petersburgu, przy

tylu interesach, które mia w rku, i w cigiem zetkni-

ciu z Rosyanami, wróci do kraju równie ubogi, jak

by przed tem, i nawet na pierwsze potrzeby ycia mu
nie dostawao. Móg on wiedzie, jak wiele Królowi na

jego usugach zaleao; a jednak, w tyloletniej korespon-

dencyi, nie znalelimy ladu, aby kiedykolwiek o jak
prosi dla siebie; jake zaszczytnie pod tym wzgldem
wyrónia si on od tylu innych, szlachty, wielkich pa-

nów i pan, którzy Króla swem natrctwem zamczali!

Gdy z pocztkiem sejmu zapowiedziano skadki w ca-

ym kraju na pomnoenie wojska, Deboli poow swojej

rocznej pens3'i (1500 dukatów) ofiarowa; a go Król za

t hojno strofowa. Skoro zapowiedziano przyjazd

Szczsnego Potockiego do Petersburga w randze amba-

sadora, gotów mu by ustpi, albo pod jego zwierzchni-

ctwem pracowa, bo, jak mówi pojmowa dobrze, o ile

wysze znaczenie miaby w poród Rosyan pan , tak

kolosalnej fortuny, jak Szczsny. Chciaa opozycya sej-

mowa pozby si Corticellego w Wiedniu, a Zabockiego
w Berlinie, z których pierwszy mianowicie wcale po-

trzebny nie by, a sw draliwoci wszystkich sobie

') Raport, 25 sierpnia.
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narazi ; Król obroni go nie móg, i z alu zachorowa.

» Pozwól sobie powiedzie, ^liociwy Panie, (pisze De-

boli), e zanadto wane dla Ojczyzny jest zdrowie

WKAfoci, aby si mia martwi tak drobnostk, jak
bya burza przeciw Corticellemu i Zabockiemu. Ja si
kad z nimi w rzdzie, a gdy tu przysz drugiego

ministra i o mój rapel nalega poczn, nie bdzie w tem

adnej materyi do zmartwienia WKMoci, bo na tem in-

teresa cierpie nie bd. Co innego rezygnacya Gene-

raa artyleryi«. I to mówi czowiek, który od lat dwu-

dziestu dwóch peni sub w Petersburgu, i któremu

aden z Polaków nie móg dorówna w znajomoci sto-

sunków rosyjskich! — Podczas pogosek o buntach

ukrainnych. Król, który z ks. de Nassau jadcym do

Petersburga, o tym przedmiocie rozmawia i wcale nie

tai, e bunty powszechnie Moskwie przypisywano, zleci

mu w kocu zoy komplement swój Imperatorowej,

ale »z dodatkiem, e si od narodu nie odpisze«. Bez
tego dodatku (odpowiada Deboli), jabym WKMoci nie

suy, bobym wtenczas nie móg szczerze i wiernie

peni sw^oich obowizków, a zdradliw^ym sposobem
w subie by nie chc. Jak ja przestan mówi prawd,
wtenczas mi WKMo za zdrajc we, a póki tak pisa
bd, jak pisz, znak em wierny «.

Trzeba i Królowi odda sprawiedliwo, e po-

mimo prawd tak mocnych, które od niego sysza, wier-

no jego i usugi wysoko ceni i o jego opatrzeniu na

stare lata myla, chocia mu klski póniejsze dokona
tego zamiaru nie pozwoliy '). Troszczy si o to, by go

') w roku 1787, pisze Król z Kaniowa do Kiciskiego (7 kwie-

tnia): „Debolemu daem 500 dukatów na podró z Petersburga i nazad.

W roku przyszym trzeba bdzie dla Debolego koniecznie wynale 200.O0O

z. na to, aby mu wynagrodzi jego tak dobre, a cikie usugi, los mu
zrobi i eby móg sobie kupi w Sandomierskiem posesy ju upatrzon.

Teraz on ziemi nie posseduje w Polsce. Jak bdzie powraca do Peters-



58o K^s. III. — Sejm rzdzcy. — 1789.

Utrzyma w Petersburgu^ co mu nie przychodzio z a-
twoci, bo partya ietmaska wielce bya na Debolego
zagniewan. Sapietia wielokrotnie w Deputacyi nastawa,

by go odwoaa, dajc za przyczyn, e raporta jego,

zwaszcza francuskie, bywaj tak ciemno i niezgrabnie

pisane, e i czyta, i zrozumie je ciko. Stanisaw Au-
gust, zawiadamiajc o tern Debolego, musia przyzna
e narzekania Sapiehy, pod tym wzgldem byy suszne:

z wielk dobroci dawa mu wskazówki, jak ma swój

»sfy/ mnfibologicznym poprawi i nadal ukada janiejsze

raporta. Wszake, usilnie go przytem przestrzega, iby
niezadowolenia niektórych czonków Deputacyi, Deboli

nie bra zbyt do serca. »Mimo twego stylu zawiego, ja

dobrze znam, e w czynieniu rzeczy, jeste i bardzo

wiaty, i zrczny; obawiam si, eby raptownej rezo-

lucyi nie wzi proszenia Deputacyi o rapel. Nie czy
tego, i pamitaj, jak mocno dae, aby Genera arty-

leryi nie skada komendy. Wszak i on ma wiele racyi

by zdysgustowany i nawet trwoliwy ; a jednak, gdym
mu przeoy, e Ojczynie i mnie zaszkodzi, rzucajc

komend, zosta si przy niej. Z tych samych powodów
WPan nie wydzieraj si ze swego urzdu. Choby mnie
samemu zostawiono wybór twego sukcesora, to adnego
godnego nie wynalazbym. Choby on mia najlepsze

przymioty i równe tobie z wielu miar, tego mu da nie

potrafi, eby wszystkie osoby i wszystkie kty zna od

dwudziestu lat jak WPan ^).

Wszelako i Stanisaw August, cho tak wyrozu-

miay, niecierpliwi si czasami, owym poczciwym, ale

nieco mentorskim tonem swojego ministra. »Mój Deboli,

burga. dam mu Ora, bo saski i duski ministrowie w Petersburgu go

maj, i tak Osterraan mówi mu : „Spodziewam si, e bez bkitnej wstgi

nie powrócisz".

') List, 10 czerwca.
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1

od niejakiego czasu, wanie stoikiem chcesz by. Pa-

mitaj na to, e i sam Katon bdzi, gdy stoikiem

clicia by tylko, a nie uwaa na okolicznoci, i na

ludzi, którycli nie mona zrobi inakszymi, ni s... Za-

siedziae si w wiecie cakiem odmiennym od pol-

skiego i od domowych republikaskich konneksyj, i za-

pomniae o mojej sytuacyi, tak bardzo cienionej «. —
Deboli zwyk by donosi Królowi, co o nim mów^i
Moskale ; uprzedza midzy innemi, jako w Petersburgu

byo mniemanie, e dosy jest pokaza Królowi jakie

korzyci dla jego rodziny, aby go cakiem pozyska; e
wszystkie trudnoci i szkody, uchwa sejmow o bi-

skupstwie krakowskiem zrzdzone, nie zkdind poczt-

kowo urosy, jak tylko w zbytniej dobroci Króla dla

Prymasa. Omieli si i na to zwraca jego uwag, e
nie powinien polega zupenie na zdaniu otaczajcych

go najbliszych osób, w czem siostr królewsk. Pani
krakowsk i siostrzenic, Mniszchow, mia na myli.

»Kiedy pani Marszakowa w. k. (pisze on) wzia w Ka-

niowie order vv. Katarzyny, zdawao si jej, e ju caa
Polska zostaa szczliw i zaprztalimy si tem przez

kilka dni, czy miano (przed ni) prezentowa bro, czy

nie? Równie i pana Marszaka najwnksza bya alte-

racya podczas caego tego Sejmu, kiedy na starostwa

stanowili podatki, aby lubelskie starostwo nie byo ob-

adowane, i najwiksza boja, eby juryzdykcyi mar-

szakowskiej nie tknito. Tak mówi Rosenkrantz (pose

duski); co o nas z boku gadaj, trzeba, abymy wie-

dzieli*. Król ugodzony w najczulsz stron, oburzy si,

ale jednak pisa nadal w podobny sposób nie zabroni,

przestrzega tylko: »Ty wzi na siebie rol kazno-

dziei, a pamita winiene, e ten, kto nad prawd mówi,

skutek mowy swojej traci zwyk i w tem, co jest prawd...

Nie mam ci za ze szczerej wolnoci, z któr mi myli
swoje wyraasz, ale z wzajemn szczeroci i ja ci mówi
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bd, w czem cho z najcnotliwszych powodów, wybie-

gasz czasem nad miar «.

Prócz Branickiego, którego Deboli po wszystkie

czasy podejrzywa i nigdy nie oszczdza, ani oszczdza
nie radzi, gówn na teraz bya u niego troska, aby

Król, po ostatniej ze Stackelbergiem rozprawie, nie da
si znowu jego namowom, lub pogrókom usidli, i aby

u swoich i obcych znalaz to przekonanie, e Ambasador
rosyjski wszystkiego si dowie od Króla i wszystko na

nim wymoe. Roztropna to bya przestroga; przy takiej

o Stanisawie opinii, nigdy mu zaufa nie mogli, ci

nawet, coby dla kraju z nim razem i chcieli szczerze.

»Co si tyczy mego ze Stackelbergiem obchodzenia (od-

powiada Stanisaw August), to ju jest nieodmienne:

grzeczne, ale nie poufae ; tylko czasem mu niby po-

wierzam, co wiem, e on ju wie, albo wkrótce wiedzie

moe. W tem za t3dko szczerze mówi, i mówi z nim

bd, co pochodzi z przekonania, e zrywa pokój z Mo-

skw byoby dla Polski arcyszkodliwem. Zreszt, lubo

Stackelberg, teraz ze mn i z moimi, z wikszym daleko

respektem obchodzi si, ale ja nazbyt dobrze jestem prze-

konany, e gdzie bdzie móg, to mi bdzie szkodzi,

bo znani jego mciwy i nigdy niedarujcy charakter «.

A gdy Deboli jeszcze ostrzega, by dawne wzwyczajenie

si nie wzio znów góry: »co do tego punktu, dodaje

Król, bd WPan raz na zawsze spokojny. Wiem i pa-

mitam, e jest interesem Stackelberga, i z charakteru

poselstwa rosyjskiego, a tyle drugie z mioci wasnej,

aby w Polsce nad miar mie influencyi i prawie pa-

nowa; w tem ja mu z pewnoci pomaga nie bd« *).

Jednoczenie ubolewa nad tem Stanisaw, e nie

moe, jakby chcia, zwiza si bliej z Maachowskim
i Potockim. »Rozumiem, e ufno nie rodzi si nagle;

') Listy 7 wrzenia i 14 padziernika.
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lecz gdy ja owiadczam, e chc ka na stron, co-

kolwiek by mogo w przeszoci dla mnie (z ich strony)

najdolegliwszego, byem wdzia szczerze chccych ze

mn pracowa odtd dla dobra kraju, zdaje mi si, e
wiele uatwiam «. Tego te wanie Deboli pragn naj-

gorcej, na te drog Króla on sprowadza i wci upo-

mina, e lepiej dzia si bdzie dla kraju^ gdy Król

wzwyczai si zasiga rady u Ign. Potockiego ; »wszake
bezpieczniej zwierza si Maachowskiemu ni Stackel-

bergowi«. »Innaby rzecz bya (pisze on), gdyby byo
w kim przebiera, ale nie masz teraz dla WKMoci innej

alternatywy, jak trzyma z Potockimi, Maachowskimi,

Czartoryskimi i ich stronnictwem. Rosenkrantza, który

mnie w wielu rzeczach objani, jest takowa o Ignacym

Potockim definicya, e on i brat jego Stanisaw, s lu-

dzie rozumni, interesa pojmujcy, i e Maachowskiego
trzeba take ka w tej liczbie; ale z t rónic, e Po-

toccy przy publicznych interesach chc take swoje wy-

kierowa, Maachowski za rzdzi si jedynie patryoty-

zmem. Dodaje Rosenkrantz, e poczciwego czowieka

nie mona byo wybra na marszaka sejmowego «. Przy-

pomina Deboli, jak niesusznie Król zraony by tem,

e Maachowski innego by zdania w sprawie sojuszu

z Rosy i Rady Nieustajcej
;
przecie to nie jest jeszcze

zbrodni. »Ubiega on si za majtkiem; uwodzi si
saboci dla swoich krewnych, wytargowae co na

WKMoci? Tego wszystkiego po nim nie wida. O jake
ja si boj, aby WKMo nie zrazi czem takowego
czeka !« ^).

Król nietylko zraa nie myla »takowego czeka«,

lecz owszem, by uatwi zblienie, poleci Debolemu, by
do Marszaka sejmowego stale pisywa, i jemu udziela

swoich spostrzee, których nie byo bezpiecznie po-

*) Raport, 27 padziernika.
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wierzc Deputacyi, bo od niej wszystko do obcych mi-

nistrów przechodzio. Wywizaa si w ten spOvSÓb po-

ufna midzy nimi korespondencya. Maachowski tern

chtniej j utrzymywa, e przewiadczony o charakterze

Debolego, spodziewa si wywieci przez ni pewne
wtpliwoci o Królu, które jeszcze tkwiy w jego umyle.

Jako, w jednym z pierwszych listów, zapyta Marszaek,

czy prawda jest, jakoby Król stara si dla siebie, lub

swojej rodziny o Kurlandy? Odpowiada Deboli, e bya
o tem mowa okoo 1767 r., ale od owego czasu zupe-

nie to ustao
;
podczas zjazdu w Mohylewie, podsuwa

ks. Stanisaw Potemkinowi myl objcia tej lennoci,

lecz za to od Króla strofowany. — W trzy miesice

póniej, pisze Marszaek, e chocia Król daje wiele

dowodów dobrej woli i we wszystkich sprawach sku-

tecznie pomaga, to przecie zachodzi jeszcze obawa, czy

to wszystko nie jest udanieni, czy si on nie znosi po

cichu z Rosy, czy midzy nim a Imperatorow nie ma
sekretnej korespondencyi? »e ja o tem nie wiem (od-

pisuje Deboli), na to mógbym miele wykona przy-

sig w kolegiacie warszawskiej w. Jana! Anibym si
podj jej przesyania, gdyby zawieraa co szkodliwego

dla Ojczyzny. Wedug mnie, od novembra z. r., ani Im-

peratorow nie pisaa do Króla, ani Król do niej«.

Wszystko to jego zdaniem, s dyfidencye, które sam
Stackelberg moe rozgasza, jak to Moskale ze swoj
chytroci umiej, i wiele razy to czynili podczas bar-

skiej konfederacyi i póniej, aby obywatele w królu

swoim nie kadli ufnoci ^).

Marszaek poprzesta na tem porczeniu. Wszake,
zanim ta ufno zrodzia si, do której Deboli i Maa-
chowskiego ze swej strony nie omieszka zachca.

') List do Maachowskiego, 15 grudnii
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W Warszawie wiele w^anych ukadów zaczto po ci-

chu, w cisej przed Królem tajemnicy. O nich teraz

mówi bdziemy.

§. 108.

Zamiary przywódców sejmowych. — Deputacya

do formy rzdu.

]\Iusimy si cofn do chwili, w której Sejm na trzy

tygodnie zawiesi by swoje posiedzenia (10 czerwca—
13 lipca). Tego spoczynku chcia uy Marszaek na po-

rozumienie si z celniejszymi kolegami o dalszy porz-

dek obrad sejmowych. Dnia i lipca odbya si sekretna

narada obu Marszaków: Maachowskiego i Sapiehy

z Ign. Potockim i bisk. Rybiskim. Postanowiono, e
Sejm, po zebraniu swojem, ma zaj sie form rzdu,

przymierzem z Prusami i — nastpstwem tronu. Te
trzy najwyszej wagi przedmioty, uznano za nierozczne
i uzupeniajce si nawzajem. Aby rzd przy zmianie

okoliczno.4ci, nie zosta znowu rozbity, trzeba go oprze
na aliansie, który jedynie mógby go obroni od we-

wntrznych i zewntrznych napaci. Zawierajc sojusz

z Prusami, chciano zarazem wej w lig z Angli
i Holandy, by nie by zawisym wycznie od gabi-

netu berliskiego. Nakoniec cae to dzieo miao by
uwieczone wyznaczeniem nastpcy tronu, aby zapo

bied klskom bezkrólewia tylokrotnie doznanym. Jako
kandydata do korony, którego wybór zdaw^a si naj-

dogodniejszym i najatwiejszym do przeprowadzenia,

wskazywano Elektora saskiego, a dziedzictwo po nim

chciano odda bocznym liniom saskim Alberta i Erne-

sta; dano tylko, aby Saksonia przystpia pierwej do

zwizku z Prusami i x\ng]i. Na przypadek, gdyby Ele-

ktor, znany ze swojej chwiejnoci, ociga si z przyj-

ciem korony^ miano j ofiarowa Ksiciu brunszwic-
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kiemu^ którego powszechna w Europie opinia poczyty-

waa za najzdolniejszego w rzemiole wojennem^ ucznia

P^ryderyka II ^). — Taki w cichoci nakreliwszy plan^

postanowiono wyrozumie mocarstwa interesowane^ tak

jednak, aby nikt w Warszawie, ani Król, ani reszta

czonków sejmow^ych, nic o tern nie wiedzieli. Essen

zawiadomiony najpierwiej, nie da adnej odpowie-

dzi, przyrzek zada instrukcyj ; a e Maachowski,
starosta opoczyski , wyznaczony zosta od Króla na

ministra do Drezna, wic jemu zlecono take wybada
Elektora. Lucchesini, któremu si podobnie zwierzono,

niemniej jak Essen odwoa si do swego Dworu; je-

den tylko Hayles , zagadnity przez Sapieh , wda si
w obszerniejsz rozmow. da Sapieha, aby trzy mo-

carstwa: Anglia, Prusy i Holandya, przypuciy Rzplt
do swego zwizku ; tylko takim zwizkiem, mniema on,

mona bdzie w Sejmie doda chwiejcym si odwagi,

a stronnikom moskiewskim odj mono szkodzenia;

codzie bowiem nadchodz z prowincyi skargi, które

wiadcz, e obywatele niedosy wierz w trwao ro-

bót sejmowych. Hayles odpowiedzia, e Dwory bardzo

uwanie nad tym przedmiotem si zastanawiay; otrzedz

on przeto musi, e to, co Polakom wydaje si podrzd-
nem, to wanie dla Anglii jest rzecz pierwszej wagi

;

e naleaoby przedewszystkiem , aby Rzeczpospolita

uoya si z Prusami o rzeczy handlowe, a wtedy
i z Angli i handlowy i polityczny ukad atwo przyj-

dzie do skutku: e Anglia gotowa byaby te produkta,

których w Rosyi potrzebuje, w Polsce kupowa, ale na

to potrzebna jest umowa handlowa z Berlinem. Sapieha

nie przeczy susznoci tego zapatrywania, twierdzi

tylko, e ono odpowiada usposobieniu narodu, e duga
i drobiazgowa dyskusya nad traktatem handlowym, nie

^) Raporta Lucchesiniego, 4, 11 i 19 lipca.
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moe zrobi wraenia, którego potrzeba, i które jedynie

traktat przymierza zapewni moe *).

Pierwsze doniesienia Lucchesiniego o zamiarach

przywódzców sejmowych, przyjto w Berlinie z lekce-

waeniem. »Musz Polacy, odpisuje mu Fryd. Wilhelm,

nie mie adnych zdrowych poj o polityce, jeli mnie-

maj, e jedynie pod moj opiek bd mogli zmieni
z gruntu form rzdu i wszystkie swoje urzdzenia,*

i dodaje, e da zna, kiedy takiemi rzeczami bdzie czas

si zajmowa. Lucchesini ponawia swe dania i dono-

si, e naczelnicy Sejmu chetnieby ofiarowali Gdask
i Toru, z jakim maym okrgiem, pod warunkiem,

eby Prusy, w razie mierci Cesarza, popary ich pre-

tensye do Austryi, celem odzyskania Wieliczki. »Ten

wypadek, pisze Lucchesini, zdaje si by tak bliski,

wzburzenie w Galicyi panuje tak wielkie, narady sej-

mowe bywaj tak gwatowne, e zmuszony jestem pro-

si WKMo o jasne rozkazy, abym wiedzia, czy mam
przeszkadza, czy pomaga? M^KMo w swojej wspa-

niaomylnoci dostarczye Rzpltej broni ; niech teraz

mdro twoja decyduje, jak dalece wypada ci pokie-

rowa tym narodem, który wtedy nawet, gdy by bez-

bronny, tak skutecznie suy ambicyi rosyjskiej. « —
Jedynie, co do nastpstwa tronu. Margrabia poway
si wyprzedzi rozkazy swego gabinetu.. Dziedzictwo

tronu atwoby mogo zrobi z Polski potg wielk,
nawet straszn: do byoby na tronie zdolnego wodza,

jak ksi brunwicki, aby z armi polsk, która w obe-

cnych stosunkach nie wiele si podniesie, odbudowa
dawn wielko pastwa. Monaby, mniema Margrabia,

odda koron polsk Elektorowi, jeeli go to zwie
silniej z Prusami, ale jemu samemu, nie rodzinie ; wt-

') Raport Haylesa do margr. Carmathen, dnia 13 lipca, u Herr-

manna, VI, 236.



688 Ks. III. — Sejm rzdzcy. — 1789.

pi tylko naley, by w tych warunkcch ów Ksi ko-

ron przyj. Zreszt^ chocia patryoci zajci s sukce-

sy, nie wszyscy jednako jej pragn; wielu obawia si
przewagi rodzin monych^ zwaszcza Potockich. Ich to

plan; chc oni ograniczy wadz królewsk powag
wielkich dostojestw, w nadziei, e je pochwyc w swoje

rce i w ten sposób bd krajem rzdzili. W kocu
upewnia, e nie omieszka z tego zarodu nieufnoci ko-

rzysta, aby autorom projektu napdzi trudnoci, a mimo
to nie zdradzi si. '). Król to postpowanie Lucchesiniego

chwali i zapowiada, e nigdy nie zgodzi si na monarchi
dziedziczn w Polsce, jedynie na elekcyjn lub na Rzplt,

przy której mógby ten kraj do pewnej przyj konsysten-

cyi. Na króla Sasa przystanie, a nawet gotów rodzinie sa-

skiej przyzna koron, ale zawsze wybieraln, z ojca

na syna. Co do aliansu, nie odmawia; lecz chce si
trzyma tej dobrze obmylanej zwoki, któr naoy
i czeka koca tegorocznej kampanii, aby wiedzie, jaki

kierunek wojna przybierze. »Moesz nadto, dodaje Król,

z t ostronoci, która ci jest waciwa, ukaza Pola-

kom jakie podobiestwo odzyskania dawnych granic,

o ile na to wypadki wojny obecnej pozwol, ale nie

tómaczy si ciio modo y.

Jeszcze pod wpywem pierwszej z kolegami na-

rady. Marszaek otwierajc na nowo posiedzenie sej-

mowe, przypomnia w ogólnym obrazie, co Konfede-

racya dotd zrobia dla wzmocnienia kraju, i zakoczy,
e, wedug jego przekonania, Rzplta dopóty bezpieczn

nie bdzie, dopóki staem przymierzem nie zwie si
z Dworem , który j z dawnego pognbienia wyci-
gn ^). Bya to zapowied wanych wniosków, które

') Raport 19 i 25 lipca.

^) Reskrypt 31 lipca.

^) Zagajenie sesyi 13 lipca.
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niebawem zjawi si miay, — lecz si nie zjawiay.

Sejm burzy biskupstwo krakowskie, grza w dyskusyi

nad budetem armii : o formie rzdu i o aliansie nikt

nie wspomina. Przyczyna bya prosta; aden z Dwo-
rów, do których si zgoszono, nie da zachcajcej od-

powiedzi: Essen milcza, Lucchesini si wykrca, Hayles

na inne pole przenosi dyskusy. Nie miano na wasn
rk wszczyns tak wanych materyj. Zapytywa Maa-
chowski wraz z Ignacym Potockim, Stanisawa Augu-

sta, czyby nie uwaa za stosowne wyznaczy kilku

czonków z senatu i stanu rycerskiego do uoenia pro-

jektu o formie rzdu? »Dobra to myl, odpowiedzia

Król, ale skutku nie bdzie miaa, póki my trzej szcze-

rze i poufale, nie zczymy naszych przyjació, i póki

WPanowie nie otworzycie mi jasno myli swoich, jak
to form rzdu projektujecie, i co mi chcecie uj
z moich prerogatyw? Chc by wczevnie ostrzeonym,

abym z wami samymi roztrzsa agenda et 7Jiuanda.<^

Marszaek przystawa na to, Potocki zagadywa ^). —
Tymczasem przyjecha do Warszawy bisk. Krasiski,

umylnie, jak si zdaje, z Kamieca sprowadzony. Od
lat 22 nie posta on na Sejmie; po konfederacyi bar-

skiej, osiadszy w swej dyecezyi, raz tylko jeden z Kró-

lem w Kamiecu si widzia (1781) i udziau w spra-

wach publicznych nie bra adnego. Przyjazd jego zrobi

due wraenie ; mówiono, e Biskup kamieniecki znowu

znalaz si w Warszawie i do konfederacyi przystpi,

to nie bez przyczyny: ani wtpi, e Sejm do wanych
przejdzie decyzyj. Jako Krasiski, przy pierwszem swem
w Izbie wystpieniu (28 sierpnia), zgromi Stany, e
czas marnuj, e zaprztnite drobiazgami, które do ma-

gistratur wykonawczych nale, zaniedbuj to, czego

przedewszystkiem kraj od nich wymaga, to jest ustale-

^) List Króla do Debolego, 12 sierpnia.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 44
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nia rzdu ^). — Nieco wprzódy Lucchesini otrzyma roz-

kaz jechania do Wrocawia, dokd Pan jego na rewi
mia przyby. Korzystali z tej okazyi Maachowski, Po-

tocki i Rybiski, aby do niego i do posa angielskiego

nowy szturm w sprawie aliansu przypuci. Oznajmili

im, e Sejm niebawem rozpocznie narady nad form
rzdu, e wstrzymywa tej materyi duej niepodobna,

e nowy skad rzdu powinien by ubezpieczony przez

przymierze z Prusami, które suy bdzie dla za gwa-

rancy, chocia sam wyraz gwarancya uytym by nie

powinien. Ostrzegli przytem Margrabiego, e niejasno.

z jak si tumaczy w sprawie aliansu, zraa bardzo wielu

i budzi podejrzenie, e zamiary Króla pruskiego wzgl-
dem Rzpltej nie s tak szczere, jak dotd mniemano ^).

Jak widzimy, przywódcy sejmowi, którzy sami przed

pórokiem Rad Nieustajc znieli, gównie dlatego, jak

mówili, e na niej ciya gwarancya pastw ssiednich

i utrzymywaa Rzplt w zalenoci, teraz nawet za-

biera si nie Chcieli do stawiania nowego rzdu, do-

póki nie otrzymaj pewnoci, e w przymierzu z Pru-

sami znajd dla swego dziea sankcy i obron. Ale
wanie to ich danie bardzo nie na rk byo Fryd.

Wihelmowi. Pod t por nie móg on wiedzie jeszcze

jaki obrót wezm tegoroczne wypadki wojenne na

Wschodzie, jak rol jemu samemu przyjdzie odegra i na

co si przyda ów narzucany mu alians z Rzplt. Naj-

chtniej te byby si od niego wymówi, albo przynaj-

mniej zwlók decyzy, gdyby nie obawa, e takowa od-

powied rozbije pruskie stronnictwo w Warszawie i do-

pomoe Rosyi do odzyskania swego wpywu. Poleci
przeto Lucchesiniemu przedstawi (ale jedynie najzau-

faszym) kopot, w jaki go wprawia polska propozycya,

') Ob. ksig III, §. 98.

^) Raport Lucchesiniego, 15 sierpnia.
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wszystkim za innym w sowach ogólnych da zape-

wnienie^ e nie jest dalekim od odnowienia dawnych
z Rzplt zwizków, e gotów nawet zawrze z ni nowe,

aby umocni konstytucy, któr Stany chc obecnie

nada Rzpltej. Wszelako nie mona od niego wymaga,
iby si zobowizywa stanowczo, dopóki nie pozna tej

konstytucyi i nie bdzie wiedzia, w jaki sposób zamie-

rzaj Polacy uoy si z nim i z innymi o kwestye han-

dlowe i tym podobiie. »Mnicmam, pisze Fr. Wilhelm, e
taka ogólna odpowied zaspokoi ich, a nam da troch
czasu ; bo przewidzie nie trudno, e skoro si zabior

do swej konstytucyi, nie uwin si z ni tak prdko,
jak Francuzi « ^).

Odpowied pruska, któr Król mniema, e do ni-

czego si nie obowizuje, zaspokoia naczelników Sejmu.

Wnet potem (7 -go wrzenia) wniesiono w Sejmie^ i bez

dyskusyi jednomylnie uchwalono wyznaczy deputacy
do formy rzdu, która »prawa kardynalne, magistratur

zwierzchnich obowizki, wadze i midzy nimi stósowno,
zgoa ca rzdu politycznego pastw Rzpltej form
opisze

;
projekta, jeli kto chce poddawa, do tej raa-

teryi cigajce si ; przyjmie i rozway, cakowite za
dzieo do decyzyi Stanów przyniesie«. Deputacy, pod
przewodnictwem bisk. Krasiskiego, skadaa si z czte-

rech ministrów i szeciu ze stanu rycerskiego '^j.

W pierwszej chwili, czonkowie deputacyi bardzo

czynnie i zdaleka jli si tej roboty. Z biblioteki Króla

wzili wszystkie ksiki, jakie o formie rzdu znaleli;

Biskup kamieniecki, nie przestajc na drukach, prosi

') Reskrypt, 22 sierpnia.

*) Ex ministerio: Ogiski hetm., Chreptowicz podk., Potocki marsz.,

Kossowski podsk. Ex ordine eguestn: Suchodolski (chemski), Moszyski,

Dziayski, Sokoowski, Wawrzecki, Weissenhof. Chcia Król wprowadzi

ks. Adama Czartoryskiego w miejsce Suchodolskiego, ale mu przedstawiono,

e w takim razie ten ostatni w Sejmie bardziej szkodzi bdzie.

44*
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Chreptowicza, aby mu da na pimie wyobraenie, jaki

by rzd w Polsce za dwunastu wojewodów! Cicia
Biskup, jako zawsze Domowi saskiemu by oddany,

spraw sukcesyi ubi od razu i Elektorowi przyzna tron

dziedzicznie. Dopiero rozmowa z Królem ostrzega go,

e w tej materyi nie naley si spieszy, e trzeba

wprzódy zasign zdania województw i uwaa, »bymy
nie wywoali zbytniej opozycyi trzech Dworów« *). Re-

') Podajemy t rozmow, jak j Król za wiea zapisa: Biskup.
„Mnieby si chciao ubi z góry sukcesy tronu, eby ju interregnów nie

byo; ale e to arcywana materya, chciabym wprzód mie o tern zdanie

WKMoci. Król: Ju WPanu mój Brat starszy powiedzia, e jako do-

bry Polak pragnie, aby sukcesy tronu bya ustanowiona, ale oraz yczy,

aby nie byo kwestyi o adnym z Poniatowskich. Biskup: Ja za, jako

biskup i obywatel, obliguj WKMo, eby mi cho w sekrecie myli

swoich powierzy. Król: Powtarzam, e na adn stron nakania w tej

mierze WPana, ani nikogo, nie chc. Biskup: Jeszcze raz prosz usilnie

chciej WKMo by pewnym, e cytowanym nie bdziesz, a mnie powierz

myli swoich. Król: Jeli chcesz Polaka, to ja z lepszemi intencyami ni-

kogo nie znam nad generaa artyleryi Potockiego. Biskup: Wiem, e ma
dobr dusz, ale nie sdz, aby mia dosy wiata i wtpi, aby dobrze

wypado obiera Polaka. Król: Jeeli za granic chcecie wybiera, ro-

zumiem, e poczciwszego i rzdniejszego nie znajdziecie nad Elektora sa-

skiego, tylko to szkoda, e dzieci nie ma, a bracia jego i ze zdrowia

i z umysu mao obiecuj. Biskup: A gdyby nie on? Król: Z braci ce-

sarza najmodszy Ferdynand, jeden z familii swojej ma by nie skpy

i popularny. Biskup: Oj, Domu austryackiego wszelako trzeba nam si

strzedz! Król: Czy chcecie Francuza? Biskup: Nie, trzeba nam dru-

giego Walezyusza. Król: A gdyby si te chcia na katolictwo obróci,

Ksie brunszwicki? Wszak rozum i waleczno i umiejtno wojenn po-

siada podobno teraz nad wszystkich: tylko to znowu le, e jak sam ro-

zumny, tak synowie jego maj by extra tpi. Biskup: I do tego nie

mam smaku. Król: Moim interesem byoby, eby za mego ycia aden

sukcesor nie by dezygnowany, ale jeeli wy rozumiecie, e dobrze ju
dzi odchyli na zawsze interregna, ja si temu przeciwi nie bd. Tylko

patrzajcie, eby to jednak nie stao si nimis invitis vicinis; a zda mi si,

e i Prusak tego nie chce, nawet dla Sasa, chocia go niby kocha. Biskup:

W tej materyi i w kilku innych najwaniejszych, podobno przyjdzie nam

odoy je na sam koniec naszej roboty, dlatego, abymy sobie zostawili
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dakcy projektu o formie rzdu poruczono Ignacemu
Potockiemu, ale praca sza nie sporo. Potocki chcia

najpierw przeczyta wszystkie mowy, jakie w tym czasie

z trybuny francuskiej o rzdzie goszono, i jak zoba-

czymy, odbiy si one w jego redakcyi. — Tymczasem
inne sprawy pocigny uwag naczelników Sejmu. Zwi-
zani z polityk prusk, od niej wci wygldali ska-

zówki i popdu. Przeto i my rozpatrzy si wprzód mu-
simy w radach i dziaaniu gabinetu berliskiego.

§. 109.

Klski wojenne Turków. — Dwór berliski przybiera

wjTainiejsz polityk.

Potrzeba przyjrze si, choby przez chwil, wy-

padkom wojennym na Wschodzie, aby zrozumie wpyw,
jaki wywary na dalsze ukady polityczne. Po Abdul-

Hamidzie, który umar dnia 7 kwietnia, tknity apo-

pleksy, wstpi na tron dwudziesto-omio-letni Selim,

peen zapau i energii, z mocnem pragnieniem odzyska-

nia pastwu Osmanów dawnego blasku i potgi. W pierw-

szym swym hatti-szeryfie zapowiedzia, e wojna z naj-

wikszem wysileniem bdzie prowadzona, wszyscy wierni

od 16 do 60 roku ycia powoani pod bro. Tylko plan

kampanii mia by zmieniony: nie od austryackiej, ale

od rosyjskiej strony wojn zaczepn toczy postanowiono.

Gówne siy miano zwróci przez Modawi do Bessa-

rabii, odzyska Chocim i Oczaków, flot Hassana niepo-

koi Rosyan w Krymie, a take zmusi ich do pozo-

stawienia znacznego oddziau nad Kubanem.

czas pomacania troch pulsów po województwach, wprzód, nim podamy

na Sejm dzieo nasze,, aby nie zostao ohydzone przed czasem". (List Króla

do Debolego, 19 wrzenia).
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Wszelako, najpierwszy zamach W. Wezyra nie po-

wiód si; przez jeneraa Derfeldena pod Maximeni po-

bity, musia cofn si (ló kwietnia); nie cigali go
zwycizcy, ale ta klska wstrzymaa do czasu dalsze

operacye. — W armii rosyjskiej zaszy odmiany : od-

woano Rumiancowa, na jego miejsce przysany Repnin ;

obie armie, ekaterinosawska i ukraiska^ oddane pod
komend Potemkina. Naczelny wódz nie spieszy si.

Dowiadczenie zeszych lat nauczyo go, e onierz tu-

recki z wiosn nader liczny, wczenie przed zim za-

czyna rozchodzi si, e wic korzystniej jest w spó-

nionej porze otwiera kampani. Do poowy maja Po-

temkin przesiadywa w Petersburgu, i przez cay lipiec,

w Olwiopolu, z daleka od teatru wojny pozosta. W ten

sposób maj, czerwiec i lipiec, najdogodniejsze do dzia-

ania miesice, zeszy na niczem. Korzystajc z tej nie-

ruchomoci Rosyan, Derwisz pasza z 30.000 wojska rzuci

si na i8-tysiczny korpus Koburga, który sta pod

Abszud w Modawii. Zawiadomiony o niebezpieczestwie

Suwarów, potrafi gwatownym marszem poczy si
na czas z Austryakami. Stoczono bitw pod Fokszany

w której Turcy ze znacznemi stratami odparci (i-go

sierpnia 1789).

Zwycistwo pod Fokszany skonio nareszcie Po-

temkina, e postpi bliej nieprzyjaciela. Lecz i Turcy

niezraeni niepowodzeniem, z nowemi siami szli naprzód.

Z armi stutysiczn W. Wezyr przeprawi si przez

Dunaj, spodziewajc si tym razem zgnie na pewne
Koburga; by za Rosyan uwag zaprztn, 30-tysiczny

korpus, pod dowództwem Hassana, b. kapudana-baszy,

postpowa ku Bessarabii. Nie da si zmyli Suwarow.
Zostawiajc na boku Hassana, rzuci si na pomoc Ko-
burgowi. Pod Martineszti nad Rymnikiem przyszo do

morderczej walki (22 wrzenia); trwaa dzie cay i okrya
chwa sprzymierzeców, a zwaszcza Suwarowa. Turcy
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Stracili 20.000 ludzi, 80 dzia, niezmiern moc zapasów;

ich armia rozbita w najwikszym nieadzie schronia si
za Dunaj, zaledwo cz pewn mona byo w Szumli

zatrzyma. W. Wezyr uczu gboko t klsk, wkrótce

potem umar w Szumli ze zgryzoty. Korzystajc z po-

pochu, jaki pad na Osmanów, Potemkin z gówn
armi posuwa si wzdu morza ; 1 1 padziernika pod-

da si Akerman, nieznaczna forteczka, po do sabej

obronie; dnia 4 listopada upad Bender, jedna z naj-

waniejszych twierdz tureckich, opatrzona w mocne for-

tyfiKacye, 300 dzia waowych i 16.000 ludzi. Zaoga
bya wyborowa i ochocza do boju, ale dowódzca, sn
przekupiony, albo te sposzony klsk W. Wezyra, za-

pragn kapitulowa »z litoci, jak mówi, dla niewiast

i dzieci«. Pozwolono rozej si zaodze, ale dowódzca
nie mia powróci do Stambuu, pozosta w Rosyi.

Tym wietnym tryumfem zakoczya si tegoroczna kam-
pania; wojsko rozoyo si w Bessarabii, Potemkin
osiad w Jassach przez zim.

I po stronie austryackiej do póno otwarto dzia-

anie. Feldmarszaek Hadik, najstarszy wiekiem, obj
po Lascym komend, lecz mao odstpi od systemu

swego poprzednika. Wprawdzie, nie rozstrzelono armii,

jak w roku zeszym, wzdu 200 milowej granicy, ze-

brano j w trzech korpusach, lecz adnego ruchu miel-

szego nie przedsiwzito
; jeden Laudon, z maym kor-

pusem, którym dowodzi w Kroacyi, wzi szturmem
Star Gradisk (9 lipca). Nieczynnoci armii w wyso-

kim stopniu niezadowolony cesarz Józef, usun Hadika,

powoawszy w jego miejsce Laudona (28 lipca). Wnet
nowe ycie wstpio w wojsko ; w poowie sierpnia przy-

by I.audon do gównej armii i pocz ciga siy pod
Belgrad. Jussuf basza, który w ostatniej kampanii odzna-

czy si zwycizk wypraw do Banatu, chcia i obecnie

podobneme wtargnieniem ratowa zagroon fortec.
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W tym samym dniu i na tern samem miejscu, co w roku
zeszym (28 sierpnia) pod Mehadi, przyszo do spotka-

nia; Turcy pobici, cofnli si. Uspokojony z tej strony

Laudon, tem energiczniej wzi si do oblegania Bel-

gradu. Dnia 30 wrzenia doby szturmem przedmie;
w tydzie póniej (8 padziernika), gubernator turecki

zda fortec. Bya to pierwsza wana zdobycz armii

austryackiej w tej wojnie : 400 dzia, wielka ilo amu-

nicyi i ywnoci, dostay si zwycizcy. Zaraz potem
podday si Semendria i Passarowitz ; cay Dunaj a do

Orszowy sta otworem. Ks. Hohenlohe wkroczyli do

"Wooszczyzny i zaj Krajowe ; od strony serbskiej ob-

saczono N. Orszow, która jednak uparcie si bronia.

Dnia 6 listopada zdobyto Kadow i na tem zamknito
tegoroczn kampani (1789).

Z obu stron akcya wojenna wypada dla Turków
niepomylnie; czterokrotnie w otwartem polu pobici,

stracili kilka wanych fortec : zwaszcza te upadek Bel-

gradu by dla nich ciosem dotkliwym. Wraenie tych

klsk byo nader silne
;
poczto wtpi na nowo, azali

Turcy potrafi obroni si od sprzymierzonych mocarstw,

czy zdobd si jeszcze na now kampani, czy nie

przyjm raczej pokoju, jaki im podyktuj zwycizcy?

Nadesza chwila stanowcza dla Prus. Fryderyk

Wilhelm, na czele 200-tysicznej armii, w epoce, w któ-

rej kady podporucznik pruski uchodzi w Europie za

skoczonego wodza, i w której wszystkie armie na wzór

pruski byy urzdzone, silny przymierzem Anglii i Ho-

landyi, obok Francyi, wewntrz ju zakóconej i niezdol-

nej do czynnego wystpienia, majc przytem Polsk
uleg na kade skinienie, i Szwecy, której wane odda
usugi, móg si poczytywa, przy szczliw^ym zbiegu

okolicznoci, za najpierwsz w Europie potg, od któ-

rej przechylenia si los mocarstw wojujcych by zawi-

sy. Tymczasem, mimo tylu niezaprzeczonych korzyci,
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Dwór berliski nie ruszy ani krokiem z miejsca; uwi-

kany w plany Hertzberga, krci si jak w zaczarowa-

nem kole. Plan zamiany, który pruskiemu ministrowi

wydawa si tak genialnym, bo bez wystrzau, owszem
ku powszechnemu zadowoleniu, mia przynie Prusom
zachodnie prowincye polskie, wymaga przedewszyst-

kiem, aby strony wojujce zgodziy si na porednictwo
Króla pruskiego. Otó tu wanie zachodzia trudno;
widzielimy, co o tem Katarzyna mylaa ^), lecz i Turcy,

których Fryderyk Wilhelm mieni si obroc, nie kwa-

pili si bynajmniej z przyjciem jego medyacyi. Od roku

przeszo, odkd z Berlina szy w tym duchu instrukcye

i naglce do Stambuu dla posa pruskiego rozkazy,

ministrowie tureccy nie dali ani razu jasnej odpowiedzi;

ten ich opór bierny, Hertzberg przypisywa bd nie-

zdolnoci Dietza, bd gupocie Turków, którzy nie-

zdolni poj, ile Porta zyska musi na kadym dla Prus

korzystnym nabytku ! Po pierwszych klskach tureckich

w jModawii, pisa Hertzberg do Dietza, sby ju nie

traci ani chwili; Osmani, przerzuceni za Dunaj, nie

atwo ztamtd powróc, i to jest wanie chwila, w któ-

rej Porta bdzie zmuszon przyj plan królewski jako

ostatni desk zbawienia. Tylko niech nie zawieraj

pokoju pospiesznie, bez udziau Prus ; niech si przejm
tem, e ukad, który im Król pruski przedstawia, najle-

piej ich interesa ubezpieczy, nawet wtedy, gdyby mieli

pozby si Modawii, Wooszczyzny i Krymu, które

i bez tego ju stracili ! Albowiem Prusy ofiaruj im

traktat odporny po zawarciu pokoju, pomoc niezwyci-

onej 200 tysicznej armii, i porczenie wszystkich po-

siadoci po tamtej stronie Dunaju. Gdyby za Porta

bya tak dalece zalepion, iby w tem korzyci swojej

nie widziaa, Dietz powinien pogrozi jej ostronie, e

) Ksiga I, rozdz. I, §. 6.



5n8 ^s. III. — Sejm rzdzcy. — 1789.

Król atwo mógby si poczy z Dworami cesar-

skiemi^ a wówczas przepadn bez ochyby ! Bo gdzie
jest w Europie potga^ coby ici moga w tym wypadku
broni? ^)

Nieszczciem dla Hertzberga^ nikt nie podziela

jego entuzyazmu dla tych planów. Mogli Polacy by
na lepo oddani jego radom, bo ani przypuszczali, dokd
sigaj jego zamiary; ale ministrowie tureccy, o wiele

ostroniejsi, zapytywali Dietrza, jakie to korzyci Dwór
berliski w tym ukadzie ma dla siebie na widoku?

Dietz mia wzbronione dawa pod tym wzgldem jakie-

bd wyjanienia, i w odpowiedzi nastawa tylko na

bezwarunkowe przyjcie medyacyi, i na wysanie do

armii tureckiej pruskiego oficera, któryby operacyami

wojennemi kierowa. Na takich podstawach nie mogo
oczywicie przyj do porozumienia; czas schodzi na

prónych rozmowach. Co gorsza, sami sprzymierzecy

pruscy nie chwalili Hertzberga polityki ; Anglia rada

byaby z pomoc Prus zmusi Dwory cesarskie do za-

przestania wojny, ale pomaga Berlinowi do zmian te-

rytoryalnych nie miaa wcale ochoty; Ewart, pose an-

gielski w Berlinie, nazywa ca kombinacy Hertzberga

fantastyczn, niedorzeczn, pozbawion wszelkiej racyo-

nalnej podstawy -).

Fryderyk Wilhelm szed z zaufaniem za radami

swojego ministra, dopóki by pod jego wpywem ; lecz

w otoczeniu królewskiem nie zbywao na ludziach, któ-

rzy nie dowierzali politycznej mdroci Hertzberga.

Szczególnie wojskowym zdawao si, e gabinet berli-

ski traci jedyn sposobno, jak nastrcza wojna ture-

cka, aby pohamowa zaborcze denia Dworów cesar-

') Depesze Hertzberga do Dietza z 22 sierpnia i 4 wrzenia, cyto-

wane u Zinkeisena, VI, 728 et seqq.

'^) Raport do margr. Camarthen, 14 lipca 1789, u Herrmana VI, 552.



Fryderyk "Wilhelm traci ufno do planów Hertzberga. 6qO

skich, a Prusom odpowiedne ich sile zapewni stanowi-

sko ; nie zrcznoci dyplomatyczn, ale z orem w rku^
mona byo wymódz nalene dla gosu wielkiego pa-
stwa poszanowanie, albo szuka nowych nabytków. —
Pod koniec sierpnia, Król pruski wyjecha na rewi do

Wrocawia, dokd zawezwa Lucchesiniego i Jacobiego

z Wiednia. Pod wpywem swoich jeneraów i on przej-

rza janiej i wyrazi si do Lucchesiniego, e nie przy-

puszcza, aby podobnem byo, na drodze dyplomatycznej

Galicy od Austryi oderwa. Zapewne, mówi on, gdyby
si dao zyska Wielkopolsk bez dobycia ora, mo-

naby patrze z obojtnoci, e Austrya Modawi
i Wooszczyzn zatrzyma. Ale gdy raz zaczniemy wojn,
a szczcie posuy choby troch pruskiemu orowi,
to Austrya musi odda Galicy za darmo, Modawi za
i Woosz zostawi Turcyi. Obecny czas zdaje si by
najsposobniejszy do dziaania w tym kierunku; tylko^

e pod koniec wrzenia trudno rozpoczyna kampani.
Trzeba przeczeka zim, czy pokój nie stanie, a tymcza-

sem gotowa si do wojny na wiosn *). Z tem postano-

wieniem wróci Król do stolicy.

Odpowiednio do nowego planu, poczto robi w Ber-

linie wszechstronne przygotowania. Dnia i8 wrzenia po-

sano Dietzowi rozkaz, aby ofiarowa Porcie traktat za-

czepny i odporny, bez adnego ograniczenia, i owszem ze

stanowczem przyrzeczeniem, e Król na wiosn z wszyst-

kiemi siami w^ystpi do boju ; ale w zamian domagano
si, eby Porta wstrzymaa si od wszelkich ukadów
pokojowych ^). Belgi zajmowano si od dawna, od sa-

mego pocztku tamtejszych wybuchów ; teraz z wiksz
uwag poczto ledzi usposobienia mieszkaców w in-

^) Listy Lucchesiniego do Hertzberga z Wrocawia 27 i z Lissy

30 sierpnia, cytowane u Herrmana, VI, 243.

^) Cytowane u Zinkeisena, VI, 740.
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nych krajach Domu habsburgskiego. Na Wgrzech nie

przyszo jeszcze^ jak w Belgii, do otwartego zerwania;

ale nikomu nie byo tajnem, jak gwatowna panow^aa
tam fermentacya, wywoana arbitralnoci Józefa II,

który i prawa Wgrów gwaci nieroztropnie^ i koron
w. Stefana zabra do Wiednia. Z malkontentami wgier-
skimi wszed gabinet berliski w tajemne porozumienie,

do czego loe wolnomularskie^ szeroko w obu krajach

rozgazione, Hertzbergowi pomogy. Lecz i w Galicyi

umysy nie byy spokojniejsze; wszystkie klasy miesz-

kaców Józef II oburzy do ywego. Ludno wiejska

czua si ucinit rekrutem, którego za polskich cza-

sów nie znano, a w roku 1780 wzito go 20.000; szlacht

drczyy wygórowane podatki, i niemniej od nich niena-

wistna biurokracya, z lichych zoona ywioów^, i która

rzd cesarski podawaa w obrzydzenie; duchowiestwie

z i naród cay jtrzyy natrtne i niedorzeczne, a do

miesznoci, rozporzpozenia w kw^estyach kocielnych,

zarówno obraajce sumienie, jak dugie nawyknienia

katolickiego narodu. Z utsknieniem spogldali mie-

szkacy tej prowincyi na Rzplt, do której nie przestali

nalee sercem, za wpywem pruskim zwolnion z ro-

syjskiej przemocy ; a mowy posów sejmowych, pene
zapau patryotycznego i wdzicznoci dla Fryderyka

Wilhelma, budziy w nich nadziej, e i dla nich przyj-

dzie niebaw^em upragniona chwila, w której bd si
mogli pozby wstrtnego im rzdu i w^róci do zakor-

donowej braci. Nieudolno jeneraów austryackich, w ze-

szorocznej kampanii dowiedziona, coraz to mielsze po-

stpy Brabantczyków, wzburzenie ssiednich Wgrów,
a wreszcie opakany stan zdrowia Cesarza, dodaway im

otuchy, i nasuw^ay myl zbrojnego powstania, które

tern atwiejsze si wydawao, e Galicya niemal zupe-

nie ogoocon bya z wojska, i e wadze nie umiay
ukry popochu. Zaczy si midzy szlacht zjazdy



Pierwsze porozumienia z Galicy. jqi

i tajemne narady, kryy podburzajce pisma bezimienne,

uznawano potrzeb wadzy ukrytej, któraby, wszedszy
w porozumienie z Warszaw, a przez ni z Dworem
pruskim, daa zna obywatelstwu, kiedy ma wsi na

ko. Jak zwykle w takich razach bywa, i z tej agitacyi

adnego ladu nie zostao na pimie, i nicbymy o niej

nie wiedzieli bez raportów pruskiej dyplomacyi. Na nich

jedynie oprze si moemy w tem wszystkiem, co o po-

rozumieniu przywódzców sejmowych z obywatelstwem

Galicyi mów4 nam przyjdzie w tej epoce i nastpnej-

§. iio.

Pierwsze porozumienia z Galicy.

Za powrotem Fryderyka Wilhelma do Berlina^

Hertzberg zwierzy si w sowach ogólnych ks. stolni-

kowi Czartoryskiemu ; e byleby Turcy nie pospieszyli

si z pokojem, Król na wiosn zdecydowany jest wyda
wojn Austryi, do czego, jeli zechce, Rzplta wraz z Ga-

licy najlepsz mogaby poda zrczno. Ks. Stolnik

zarczy, e Rzplta nie zawiedzie zaufania JKMoci; e
równie Galicy nie poszczdzi ofiar, byleby w nagrod
ich moga zczy si na nowo z Rzplta. Nie móg mi-

nister polski donie o tej rozmowie deputacyi spraw

zagranicznych w Warszawie, bo rzecz byaby si roz-

gosia od razu ; wic nie znoszc si z ni, peen zaufa-

nia w bezinteresowno Króla pruskiego, na wasn rk
przeoy Hertzbergowi nastpne propozycye: i° aby
czterem osobom w Warszawie, obowizanym do najci-

lejszego sekretu (Maachowskiemu, Ignacemu Potoc-

kiemu, Sapiee i w^ojewodzie Walewskiemu), Dwór ber-

liski przez Lucchesiniego owiadczy, e rad bdzie,,

jeeli Galicy powróci do Polski ;
2^ e jeeli Rzplta,

przychodzc w pomoc Galicyi, wyda wojn Austryi,.
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Król pruski nie omieszka jej poprze i da pod tym
AYzgldem zapewnienia, skoro nadejdzie do dziaania

pora: 3^ aby pose polski w Stambule, Potocki, sta-

rosta szczerzecki, skoro przybdzie na miejsce swego
przeznaczenia, nakania Porte, iby wczeniej ni za-

zwyczaj, rozpocza przyszoroczn kampani, iby gó-
wne siy zwrócia na Woosz i Multany ; a jeeli Turcy

zechc si do tego zobowiza, przyrzecze im, i Rzplta

w porozumieniu z Prusami, uczyni ze swej strony dy-

wersy; 4^ aby przez ludzi zaufanych da zna obywa-

telom Galicyi, e maj zachowa si spokojnie do czasu,

który im si naznaczy, i e mog liczy na najgorliwsz

pomoc Rzpltej, byleby tylko nie zerwali si przed-

wczenie.

Gabinet berliski aprobowa w ogólnoci te punkta

i przesa je Lucchesiniemu ; z swojej za strony, a z jego

wiedz, ks. Stolnik wyprawi Batowskiego do Warszawy,

dla zawiadomienia o nich przyw^ódzców sejmowych ^).

Lucchesini, który od powrotu swego z Wrocawia rzuca

sówka, e Dwór jego moe niezadugo wmiesza si do

wojny, teraz, po przyjedzie Batow^skiego, pocz napo-

myka w sposób dajcy do mylenia, e zdarzy si
mog okolicznoci, wród których Rzplta odzyszcze Ga-

licy. Nie zaszkodzi tu zanotowa, e podobnie, jak Hertz-

berg w Berlinie, tak i Lucchesini w Warszawie, nie

ostrzega nikogo, i teraz i dugo póniej, e Król pruski

zada take w^zajemnego dla siebie ustpstwa od Rzpltej

;

a chocia ustpstwo to byo kluczem caej polityki Hertz-

iDerga, ukrywano si z niem najstaranniej, aby nie straci

roli wspaniaomylnego dobroczycy, któr Fryderyk

Wilhelm chcia odgrywa wobec Polaków.

Maachowski zwierzy si tym projektem Królowi,

jakoby pochodzcym od Lucchesiniego. Stanisaw August

^) Reskrypt Fryderyka "Wilhelma do Lucchesiniego, 21 wrzenia.



Deputowani galicyjscy w ^Varsza^vie. yo3

przyj rzecz chodno: ^Byskotki to s, odpowiedzia,

za które bdzie trzeba zapaci Gdaskiem i Toruniem «.

Zrazu nie zaprzeczy temu Marszaek, owszem, sam uzna,

e ta nadzieja jest niebezpieczn pokus, i e Polska,

w razie wojny, powinna si trzyma w neutralnoci

;

póniej jednak, pod wpywem Ignacego Potockiego,

pocz lgn do tej propozycyi i w rozmowie z Kró-

lem do niej powraca. »Któryby Polak, zawoa Sta-

nisaw August, nie rad by takowemu odzyskaniu ! Ale

któ rozwanie mylcy nie zastanowi si nad straszli-

Avemi konsekwencyami, jakie ztd mog wynikn ?«

Zaczem upomina tak ]Marszaka, jak Potockiego, e po-

winni koniecznie porozumiewa si z sob. »aden z nas

trzech, mówi on, bez dwóch drugich, nie powinien

wdawa si w nic wanego, a tem bardziej w tak arcy-

wanej materyi, jak ta«. Król po tej rozmowie mniema,

e trafi do przekonania Marszaka; jako wkrótce po-

tem usysza od niego zapewnienie, e obojtn zby
Lucchesiniego odpowiedzi, i w pooeniu obecnem,

Rzplta nie elazem ale chyba piórem, mogaby Galicy
odzyska ^).

W rzeczywistoci jednak, sprawa ta nie upada;

tylko obaj, Maachowski i Potocki, uznali, i ona wy-

maga cilejszego sekretu, e trzeba wyczy od niej

Sapieh i Walewskiego, którzy przy najgortszym pa-

tryotyzmie, gdy si upij, nie s panami swojego j-
zyka. Postanowiono znie si z Galicy, lecz i siy
Rzpltej nieznacznie na wszelki wypadek sposobi. Pod
pozorem drogoci, która nastaa na Ukrainie, umylono
cign stamtd na Podole wiksz cz wojska, i utwo-

rzy osobn dywizy podolsk, którejby przeznaczeniem

byo nie pomoc powstacom. Dla zniesienia si z oby-

watelstwem zakordonowem, uyto Ignacego Morskiego ;

Listy Króla do Debolego, 30 wrzenia i 7 padziernika.
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ten jako poddany obu-krajowy i dawny oficer austry-

acki^ zdawa si. najlepiej zna tamtejsze stosunki. W po-

cztkach padziernika przyby on do Warszawy i zda
spraw, e w Galicyi panuje w istocie wielkie rozdra-

nienie, e w kilku miejscach objawio si ono w sposób

znaczcy, czem wadze zaniepokojone przedsiwziy ju
róne rodki ostronoci ; e z kas rzdowych, a mia-

nowicie z Wieliczki, wywieziono wiksze sumy; e osa-

dnikom niemieckim i mieszczanom, przybyym do Ga-

licyi po rozbiorze, rozdano bron ; e przysano do Lwowa
800 ludzi, a do Zamocia 250, aby na pierwszy ogie
te miejsca ubezpieczy ^), a na wszystkich wacicieli

naoono podwójn kontrybucy w ziarnie, z rozkazem,

aby je przystawili do magazynów wojskowych, po za

Galicy istniejcych, a to w celu, iby t prowincy ze

zbytecznego zboa ogooci itp. e pomimo to obywa-

tele nie stracili bynajmniej ducha, owszem gotowi s
do powstania: atoli pojmuj, e bez pomocy Rzpltej

i obcego mocarstwa nie potrafi wybi si na wolno;
dlatego postanowili czeka wiosny, a tymczasem spo-

sobi si do dziea^).

') w caej Gali byo w tym czasie 2845 piechoty i 1090 koni, roz-

lokowanych w Tarnowie, Jarosawiu, Lwowie i Tarnopolu, pod komend
jeneraa Sauera.

^) Raport Lucchesiniego, 5 padziernika. — e w Galicyi fermen-

tacya umysów bya wówczas nader siln, na to nie brak dowodów. Pisze

Lanckoroski do Ignacego Potockiego: Wyjechaem tu do Galicyi, gdzie

zamek znalazem opiecztowany. Niemcy nas maj w podejrzeniu. Do wielu

obywateli przyszy listy anonime; autora onych po ywym i zajtym stylu

atwo doj mona zwaszcza, e si przyznaje by Galicyaninem. Wyraa
Anonim, e w województwach bezkiem, woyskiem i niskiem ju wiele

osób jest zamówionych, nam za radzi stan w górach, rozcign si a
po nad Zator, Kty a do Bielska, by uciekajcym stan na przeprawie.

Takie odezwy wzbudzaj baczno rzdu, wkrótce ma by nakazana re-

wizya domów i zabór wszelkiej broni, teraz za wielka pilno na listy.

Z Dbna, 28 sierpnia 1789.



Lucchesini pracuje usilnie nad przymierzem. ^05

Xie byy, jak si zdaje, ponnemi te zapewnienia

Morskiego. W sze tygodni póniej przybyli do War-
szawy umocowani z Galicyi dla zawarcia tajemnej umowy
z Dworem pruskim. Z kogo ta deputacya skadaa si,

Lucchesini nie wymienia; ale nie omieszka przesa jej

da umylnym kuryerem. Odpowied z Berlina nie

wypada po jego myli; ostroniejsze od zbyt. przedsi-

biorczego posa, ministeryum, odmówio wrcz wszel-

kich ukadów z poddanymi obcego pastwa. Margrabia
stara si osodzi t odpowied zapewnieniem, e na

wiosn rzeczy janiej si przedstawi; dodajc jednak,

e to zalee bdzie od przymierza, które Rzplta ma
zawrze z Królem pruskim. Domagaa si deputacya od
Maachowskiego, aby im przyrzek stanowczo, e Stany
odzyskanie Galicyi uwaa bd jako jeden z gównych
punktów przyszego z Dworem berliskim traktatu.

» Wiedzc, pisze Lucchesini, jak to danie odpowiada
interesom WKMoci i jego zamysom co do Wielko-
polski, zachcaem ich po cichu, aby dotarli tego punktu,

zanim opuszcz Warszaw; atoli Maachowski nie móg
si zdoby na takow obietnic« ^).

Jakkolwiek zjazd ten i te rozmowy odbyy si
w zupenej tajemnicy, niemniej jednak pogoski o od-

zyskaniu Galicyi zaczy coraz silniej kry po War-
szawie, do czego sam Lucchesini najwicej si przyczy-

nia. Ale nie wszystkim to zarówno si podobao; ro-

dzina królewska gania te awanturnicze projekta; ks.

Podkomorzy gono o nie obwinia posa pruskiego.

»Mój brat (pisze Król) poszed sam do niego i swoim
sposobem wawym i prostym powiedzia mu: Donie-

') Raporta tego, 26 listopada i 2 grudnia. Rada Lucchesiniego

bya podstpna albo lekkomylna ; sam w póniejszych raportach przyznaje,

e odzyskanie Galicyi nie moe wej do traktatu, skoro bez zatwierdzenia

sejmowego aden traktat Rzpltej nie ma mocy obowizujcej. Rzecz wic
nie moga by zrobiona w skrytoci.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. c
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siono mi^ e WPan podszczuwasz i echcesz modzie
do porwania si do bronie na wdk odzyskania Ga-

licyi. Takie porwanie wyszoby tylko na ostatnie nie-

szczcie Polski. Lucchesini na to inaczej nie odpowie-

dziaa jak tylko ukonami^ komplementami^ wykrtami
i nakoniec zapieraniem si^ jako nigdy takiego szczucia

nie czynia i e sam przyznaje, i najlepiej jest w Polsce

utrzyma si w pokoju. Taki to jest ten Woch (sowa
Króla) literat, ale wcale niedotarty polityk, który tak

atwo si zapiera, jak kamie « ^).

Zbyteczna dodawa, e owe gadania zbyt si czsto

powtarzay, krztania si Lucchesiniego zbyt byy wi-

doczne, aby nie miay zwróci uwagi poselstwa austry-

ackiego, rosyjskiego. Sackelberg po kilka razy ostrze-

ga pana de Cache, e Polacy wicej teraz ostrz sobie

zby na Austry, ni na Rosy; e istnieje zamiar wkro-

czenia do Galicyi, aby odci ks. Koburga i wywoa
w kraju powstanie; e wedug jego przekonania dusz
caej tej roboty s Potoccy, w porozumieniu z Lucche-

sinim. I de Cache miewa takie przestrogi skdind,
i doniós o nich ks. Kaunitzowi i gubernatorowi Ga-

licyi, hr. Brigido. Skutkiem tego, w dwa miesice pó-

niej, ks. Kaunitz zawiadomi p. de Cache, e Cesarz

kaza wysa korpus wojska do Galicyi. »To postano-

wienie (pisze Kanclerz i6 grudnia) nie powinno nikogo

zadziwia w chwili, gdy ssiednia Rzplta zbroi si tak

gwatownie ; owszem ludzie roztropni radzi bd, e od-

jt zostaa pokusa, któr umysy burzliwe musiay
znajdowa w prowincyi, pozbawionej chwilowo zna-

czniejszej siy wojskowej, i e zapobiego si niebezpie-

czestwu, jakie wbrew woli rzdów zagrozi mogo
przyjaznym stosunkom obu pastw ssiednich «. Jako
i Lucchesini doniós swemu Dworowi; e jedenacie ba-

') List do Debolego, 31 padziernika.



Lucchesini pracuje usilnie nad przymierzem. yoy

talionów piechoty weszo do Galicyi, i e ich komend
obj hr. Colloredo. »Zaczem (mówi tene) upada na-

dzieja opanowania Galicyi wybuchem rewolucyjnym* ^).

Niebawem w innej formie zjawi si znowu te projekta.

§. III-

Dalsze zachody Lucchesiniego o rozpoczcie ukadów.

Postawiony przez Króla pruskiego warunek, e
wprzód nowa konstytucya ma by uchwalona , zanim

o przymierze bdzie mona rozpocz ukady, przy-

spieszy wprawdzie wyznaczenie deputacyi do formy

rzdu, ale sprawy przymierza wcale nie uatwi. Z wa-

runkiem takim zawarcie sojuszu musiao koniecznie i
w nieokrelon przewok, bo któ móg" przewidzie,

ile czasu zabior obrady nad konstytucya?... Pod wpy-
wem tej obawy, czonkowie deputacyi zagranicznej, za-

raz po prz^^jedzie Lucchesiniego z Wrocawia, zaprosili

go na konferency, aby mu objawi sw^oj trosk i lepiej

wyrozumie myl Króla pruskiego. Przyzna Lucchesini,

e pora obecna nie zdaje si jego Panu stosown do

wxhodzenia w nowe zwizki z Rzplt; ale chcc zrzuci

z niego win, doda, e Rzplta sama daje powód do

opónienia, skoro chce odrazu zwizki swoje rozcign
do wszystkich sprzymierzeców Dworu berliskiego, co

nie mao czasu zabierze. Ten zrczny w^ybieg Margra-

biego trafi do przekonania deputacyi. Zostawiajc na

boku przymierze z Angli i z Holandy owiadczyli, e
byleby Król pruski przyrzek, i nie opuci Rzpltej, ani

w razie przyspieszonego na Wschodzie pokoju, ani

w przypadku,. gdyby Rosya chciaa zagrozi Rzpltej, to

^) Raport z 23 grudnia.

45*
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oni z zupen ufnoci zdadz si na wol jego^ co do

czasu i warunków przymierza ^).

To bezwarunkowe oddanie si deputacyi odpowia-

dao doskonale widokom gabinetu berliskiego, i móg
si Lucchesini przed nim pochw^ali, e go zasoni od

niew^ygodnego nalegania Polaków. Naprawd jednak

Margrabia nie rad by z tej zwoki. Czu on, co w Ber-

linie nie do miano na pamici, e grunt pod nogami
jego liski jest i niepewny; e mog zdarzy si oko-

licznoci, wród których wpyw pruski, jak prdko
urós w Warszawie, tak jeszcze prdzej zmaleje, i e
dopóki alians z Polsk podpisany nie bdzie, dopóty

nie zniknie niebezpieczestwo, e ona powróci do przy-

jani z Moskw. Polsk chcia zwiza z Prusami; do

tego celu dy z energi, daleko wiksz, ni jego

Dwór sobie yczy. Nieustannie pisano do z Berlina,

e jak dugo Porta nie zgodzi si na alians z Prusami,

tak dugo i Prusom alians z Rzplt jest cakiem nie-

przydatny, e wic, bdcobd , zwleka naley ;
—

i Woch przebiegy t konieczno bardzo stanowczo

w swych raportach przyznawa, a jednak spóczenie
takich dobiera argumentów, o których wiedzia, e
zmusz Króla pruskiego pój i prdzej i dalej, ni to

byo jego zamiarem. Tej samej dwujzycznej taktyki

trzyma si on i w Warszawie. Oficyalnie przedkada
Polakom, e powinni czeka i zaufa decyzyi jego Dworu ;

ale po cichu i nieznacznie budzi w nich trwog i za-

szczepia przekonanie, e czeka duej nie podobna.

Cikie i ponawiane klski, jakie od wrzenia a
do listopada spaday na Turków, zaspiay umysy pol-

skie i rodziy zowróbne przypuszczenia, e Porta pod

tyloma ciosami ulegnie i wojny zaprzestanie. Potwier-

dzia te obawy wiadomo, e midzy Potemkinem

') Raport Lucchesiniego z 12 wrzenia..



Przyjazne upewnienia dworów cesarskich. lOO

W Jassach a W. Wezyrem w Szumli, zaczy si ju
rozmowy o pokój ; a gdy nadto Buhakow zosta z wwie-

zienia uwolniony, ujrzano w tem znak posunitych ju
do daleko ukadów. Lucchesini nie przeczy tym oba-

wom, i owszem gono w salonach warszaw^skich ode-

zwa si, e »gdyby Cesarz i Moskwa przez swe zwy^

ciztw^a wymusili na Turkach zyskowny pokój, to zemsta

^Moskwy byaby i bliska i straszna w Polsce, ale, e pan

jego teraz zapew^ne dobdzie ora, a zatem i dla Polski

nadejdzie pora« ; tylko, e oczywicie trzeba do tego—
traktatu ! Doszy te gadania Stackelberga, i by zapobiedz

ich wraeniu, owiadczy Królowi (19 listopada), jakoby

z rozkazu Imperatorowej, »e Pani jego, cho po naj-

pomylniejszym kocu obecnych swoich wojen, nie ma
najmniejszego zamysu zemsty nad Polsk i nie zazdroci

jej adnych urzdze, któreby do wewntrznego jej szcz-

cia posuy mogy ; e owszem, gdy przy ustanowieniu

pokoju Rosya ubezpieczy dla siebie ujcia Dniestru

i Dniepru, wtedy potwierdzi chce te korzyci handlowe
czarnomorskie, które i przed wojn ofiarowaa Polsce*.

Król owiadczy za to wdziczno Imperatorowej, i da,
aby to Stackelberg rozpowiada w Warszawie, bo ta-

kowe Dworów cesarskich upewnienia, najlepiej stpi
podpay pruskie ^). — Tak Ambasador rosyjski, jak de

Cache, poszli w tem za rad królewsk, zarczajc je-

dnostajnie w swych rozmowach, e zwyciztw^a Dworów
nie zagraaj w niczem Rzpltej, dla której Cesarz i Im-

peratorowa przejci s niezmiennie najlepszemi ch-
ciami. — Nie omieszka Lucchesini donie o tem swemu
Panu, dodajc, e ci dwaj ministrowie wycigaj ztd
wniosek, jakoby ju nie byo adnego powodu do aliansu

z Prusami, i e przeciwnie, przymierze to w^ywoujc
krwawe zajcie midzy mocarstwami, przemieni Polsk

') List Króla do Debolego, 21 padziernika.
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W teatr wojny. »Poczytywaem sobie za obowizek do-

nie Ci o tern, N. Panie^ aby wiedzia o zmianach,

które skutkiem wypadków wojennych zaj mog w tu-

tejszym narodzie, tak chwiejnym i lekkomylnym « ^).

»Imag"inacya ma wicej wadzy u Polaków ni ro-

zum«, mówi Lucchesini, i czstokro, gdy s strwoeni,

wystarczy drobna okoliczno albo pogoska, aby ich

wprawi w gorczkow ekscytacy i pchn do ostate-

tecznych decyzyj. "W livStopadzie rozesza si wiadomo,
e armia ukrainna ks. Potemkina ma wej na zimowe
lee do Polski: nie trudno byo Margrabiemu wykaza,
e krok taki byby zanadto ryzykowny, aby Rosya moga
na w tym czasie decydowa si; niemniej przeto wra-

enie tej pogoski byo nader mocne "). — Nie bez pe-

wnej cierpkoci przedstawiali Lucchesiniemu stronnicy

pruscy, e jedynie skutkiem rad i zapewnie Dworu
berliskiego w roku zeszym, Rzplta odstpia od przy-

jani z Rosy; e tylko nadzieja pomocy pruskiej, stwier-

dzona traktatem, mogaby usprawiedliwi uchway Sta-

nów w oczach narodu i przekona, e go nie wystawiy

') Raport z 21 padziernika.

^) Nie musiaa ta wiadomo by pozbawion wszelkiej podstawy,

Gazeta LeydejsTia, (z 21 grudnia 17.89, Nr. 6), podaje pismo ks. Potem-

kina, w którym tene, po zdobyciu Benderu, domaga si od Rzpltej,

w imieniu Imperatorowej, przyzwolenia na przezimowanie ,30.000 wojska

w Ukrainie, z powodu, e Modawia nie ma dosy ywnoci, by ca armi
rosyjsk moga utrzyma. Ta gazeta ogasza odpowiedz Stanów, e Ukraina

jest wycieczona znacznemi wywozami zboa, tak dalece, e gdyby armia

rosyjska miaa w niej zimowa, wojska polskie musiayby ustpi ; e nadto

wzgldy, jakie Rzplta winna dla Porty ottomaskiej zachowa, zmuszaj

Stany do odpowiedzi odmownej, któr Ksie, w swojej sprawiedliwoci,

wyrozumie zechce. — Rzecz szczególna, e w kadym innym zbiorze ko-

respondencyj dyplomatycznych z tego czasu, nie ma wzmianki ani o tern

daniu Potemkina, ani o odpowiedzi Stanów: nic o nich take nie wspo-

mina Dziennik Sejmowy. Nie wiemy, zkd Gazeta Leydejska wzia te

dokumenta, które, przyzna trzeba, maj wszystkie cechy autentycznoci.



Przyjazne upewnienia Dworów cesarskich. -j j j

lekkomylnie na zemst moskiewsk. Có mamy robi
teraz (zapytywano Margrabiego), jeeli pokój stanie przed

podpisaniem przymierza? Jak zason daje nam twój

Pan przed gniewem Potemkina i jego Monarchini, i jak

broni si ma Polska od Dworów cesarskich, skoro

j opuszczaj inne mocarstwa? »Te uwagi, N. Panie

(pisze Lucchesini), chciano ju wypowiedzie w Izbie

i da polecenie polskiemu posowi w Berlinie, aby za-

da kategorycznej odpowiedzi. Nie wtpi ja, e to

wszystko jest cichaczem podsunite przez Stackelberga

i Króla polskiego . . . jednak chciej zway N. Panie, e
gdy od roku tak mocny brae udzia we wszystkich

sprawach tutejszych, nie mog teraz nagle okazywa si
obojtnym, bo to znaczyoby, e gabinet berliski swój

system porzuca. Racz przebaczy, jeeli nalegam na do-

kadne w^yjanienie mi zamiarów WKMci. Dwór rosyjski

uywa przekupstwa, aby skupi wszystk wadz w rce
ludzi mu oddanych ; WKMo wolae posugiw^a si
opini, i tak pokierowae Sejmem, e on w tej chwali

bez twojej pomocy obej si nie moe. Teraz do

WKMoci naley oznaczy warunki, pod któremi tej

pomocy chcesz udzieli « ^). — Te uw^agi, jakkolwiek

pene trafnoci i mocno wyraone, nie zmieniy decyzyi

Dworu berliskiego. Fryderyk Wilhelm odpowiedzia,

e musi wprzód wiedzie, co zamyla Porta.

Rzeczy pozostay w zawieszeniu; a jeli ta niepe-

wno drczya naczelników sejmu w Warszawie, bar-

dziej jeszcze bola nad ni ks. stolnik Czartoryski w Ber-

linie. Obywatel zacny i Ojczyzn gorco kochajcy, pan

mony, gospodarz rzdny, do spraw politycznych nie

by wcale usposobiony, na polu dyplomatycznem naj-

mniej czu si w swoim ywiole. Otwarty, prostoduszny,

troch gorczka
;
jak wszyscy niemal Polacy, charakteru

^) Raport z i8 listopada.
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by bardzo nierównego : atwo zapala si^ jeszcze a-

twiej upada na duciu^ czasami nadmiar czynny, czciej

ospay i leniwy; przez pó roku swego posowania

w Berlinie popeni mnóstwo nietaktownoci, których

nie spostrzega, lub je za nic uwaa, nawet wtedy, gdy

mu je deputacya zagraniczna wymawiaa. Czeka, upa-

trywa dogodnej chwili, kombinowa zdaleka i w ci-

choci, nie umia; co mia na sercu, odrazu wypowiada
i robi chcia; i nic dla nie byo trudniejszego, jak

cierpliw^o i ogldno, do których go zmuszao post-

powanie gabinetu berliskiego, jakkolwiek w nim nieo-

graniczone zaufanie pokada, przez opozycy do Mo-

skwy, której serdecznie nienawidzi. Dwaj pomocnicy

jego, Batowski, radca legacyi i Aloi, sekretarz, zamiast

pomaga, przysparzali mu kopotu nieustann midzy
sob rywalizacy, gdy aden z nich drugiemu nie chcia

ustpi pierwszestwa ; std czste w legacyi spory,

które czasami deputacya, czasem za Hertzberg roz-

strzyga musia. Nie uprzyjemniao to ks. Stolnikowi

pobytu w Berlinie. Wszake bardziej nad wszystko, cze-

kaniem i nieczynnoci znudzony, zapragn odwoania,

jak mówi, do pewnego czasu, cho wtrca ju nie my-

la, i na swoje miejsce przedstawia ks. .Stanisawa Ja-

bonowskiego, modego szefa gwardyi litewskiej, któ-

rego siostr mia za on. Propozycya ta, jakkolwiek

przez Lucchesiniego na prob ks. Stolnika mocno po-

pierana, nie zupenie podobaa si Królowi i nawet

w deputacyi pewne wywoaa zastanowienie. — By
i inny kandydat do tego poselstwa : Krasiski Jan, sta-

rosta opinogórski; ten, jako synowiec biskupa, z Maa-
chowskimi, z Czackimi spowinowacony i arliwy stron-

nik pruski, wiele mia w Sejmie wzitoci, szkodzia

mu tylko znana gwatowno charakteru; przytem i on,

cho starszy wiekiem, równie jak Jabonowski, nie mia
adnego w dyplomacyi dowiadczenia.Przewayy w kocu



Ks. Stolnik Czartoryski. y j 7

za Jabonowskim instancye Dworu pruskiego. — Jeszcze

ten wybór nie by zdecydowany, kiedy ks. Stolnik,

moe dlatego, aby odwoanie swoje przyspieszy, doniós

deputacyi w poowie listopada, e wedug tego, co mu
powiada Hertzberg, wxale si przed wiosn na alians

nie zanosi. List jego przyszed do Warszawy w tym
samym czasie, kiedy 'Dwór pruski uchyli si od uka-

dów z delegatami galicyjskimi ; obie te okolicznoci

przygnbiy do reszty deputacy. Przywódcy sejmowi,

pisze Lucchesini, widz teraz w^yranie, e WKMo nie

chcesz z Rzplt sojuszu, jak tylko w razie, jeli Turcy

prowadzi bd wojn i nadal; e za do tego mao jest

nadziei, le wic tutaj tómacz przyczyny, dla których

my odkadamy negocyacy przymierza. List ks. Stol-

nika chciano odczyta na sejmie, co byoby dla nas

bardzo nieprzyjemnem ; zaledwom wymóg, e schowano

to pismo. Umysy zatrwoone drani nasza niedecyzya,

zaufanie do naszego Dworu stygnie; z czego skorzy-

staj bez wtpienia Król polski i Stackelberg, aby

wikszo sejmow przycign na swoj stron. »Rzecz

to jest pewna, N. Panie, e jeeli Turcy zawr pokój

bez interwencyi WKAIoci i pierwej, nim tu nasze za-

czn si ukady, Polacy wymkn si nam z rk, i to na

zawsze!...* Ju pierwej (w padzierniku) Potoccy dali

mu do zrozumienia, e jeeli Król pruski odmówi swego

przymierza, to oni przejd na stron moskiewsk; jaki

czas mona byo gaska i powstrzymywa tych ludzi

ogólnikowemi nadziejami; ale dzi to nie w^ystarcza,

»nie wystarcza ju moje dowiadczenie, i musz chyba

przyzwa na pomoc kogo zdolniejszego, aby pokierowa

tym narodem ; nie bdzie on ufa czowiekowi, o któ-

ry mby mniema, e jego zaufania naduywa*. Lucche-

sini wykada nastpnie powody, dla których gabinet

berliski moe od razu nakoni si do dania Polaków

bez szkody dla siebie. Dopóki trwaj w deputacyi na-
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rady nad form rzdu, a potrwaj do Nowego Roku,
trudnoci nie bdzie; zwok nasz kady zrozumie. Po
-skoczeniu tej czynnoci nadejd kontrakty dubieskie,

a to nas doprowadzi a do lutego. Cay ten miesic

i cz marca zejdzie na dyskusyi w Izbie nad prawami

kardynalnemi. » Zdaje mi si przeto, e WKMo nic

nie ryzykujesz, owiadczajc ksiciu Czartoryskiemu,

przed wyjazdem jego z Berlina, e gotów bdziesz za-

cz z Polakami ukady od chwili, gdy Rzplta, majc
ju nowy rzd, da rkojmi tej staoci, bez której umowy
z mocarstwami nie byyby moliwe « ^).

Tym razem Lucchesini dopi swego ;
groba, e

Polacy wymkn si Prusom na zawsze, przyniosa skutek

zamierzony. Fryderyk Wilhelm odpowiedzia z popie-

chem, e nie pojmuje, co spowodowao ks. Czartory-

skiego do podobnego doniesienia; chyba e ukady
o traktat wzi za jedno z tem, co mu powiedziano, e
przed wiosn do wojny nie przyjdzie, e zatem pierwej

nie byoby mona dopomódz Polakom. »A wszak i teraz

(pisze Król), cho jeszcze niema traktatu, stoi na gra-

nicy, od roku przeszo, korpus Usedoma, gotów wkro-

czy do Polski i broni jej na kady wypadek. Zreszt

wszelka wtpliwo usta powinna, odkd zawiadomiem^
e nie przeciwi si przymierzu odpornemu z Rzplt,

skoro ona w ogólnych zarysach uoy swoje konstytu-

cy i przedstawi szczegóowo punkta przymierza, któ-

rego pragnie, choby to miao sta si i w styczniu.

Wicej ja zrobi, ni Polacy maj prawo odemnie wy-

maga; bdziesz w monoci usun ich obawy«.

Odpowied ta, potwierdzona depesz ks. Stolnika,

któremu Hertzberg to samo owiadczy, wywoaa
w Warszawie niepomiern rado. Na konferencyi 5 gru-

dnia, odbytej z deputacy zagraniczn, w obecnoci

') Raport z 26 listopada.



Król zgadza si na ukady o przymierze. 7^5

Haylesa, Lucchesini odczyta list Króla pruskiego i za-

da, aby tre jego udzielona bya Stanom. Wszyscy
czonkowie wyraali wdziczno swoje, jeden tylko Sa-

pieha zrobi uwag, e warunek naoony od Dworu
berliskiego, jest trudny; dzieo rzdowe dugiego wy-

maga czasu, gdy dotd jeden artyku o sejmikach za-

ledwo skoczony. Odpowiedzia Lucchesini, e dosy
bdzie, jeli si poda ogólny zarys rzdu. Znowu Sa-

pieha przekada, e do sojuszu z Królem pruskim po-

trzebowaaby Rzplta znacznego wojska ; tym wic przed-

miotem Stany przedewszystkiem zajby si powinny.

Rzek Lucchesini, e Pan jego wicej upatruje korzyci

w utworzeniu rzdu, któryby egzystency polityczn

ubezpieczy, ni w^ wystawieniu choby 300-tysicznej

armii, jeeliby ten kraj mia podpada ustawicznym re-

w^olucym i odmianom. Uderzajc bya opozycya Sa-

piehy, który dotd tak ognicie przeciw Moskwie zawsze

si odzywa; lecz, e nikt nie popiera jego gosu, depu-

tacya postanowia wnie spraw do Sejmu. Po tem posie-

dzeniu, Lucchesini mia audyency u Króla, który go
upewnia, e nie oddali si od ycze narodu, i e Fry-

deryk Wilhelm zasuy sobie na wdziczno narodu, na-

kaniajc Stany do przyspieszenia i utrwalenia rzdu. »Oba-

czymy, dodaje Margrabia, czy JKAIo wytrwaw tych uczu-

ciach, po rozmowie ze Stackelbergiem i Pani krakow^sk«.

Xa posiedzeniu 10 grudnia, podkanclerzy Garnysz

zda spraw z konferencyi, dopieroco opowiedzianej.

Pierwszy Ronowski odezwa si, chw^alc gorco alians

pruski. Radzi w^ojewoda Walewski zaleci deputacyi

cudzoziemskiej, eby przygotowaa projekt traktatu tak

dobrze z Królem pruskim, jak ze sprzymierzecami jego.

W tym samym duchu przemawiali i inni hetmascy:
Suchodolski, Mierzejewski. Nawet Sapieha, przestraszony

zem wraeniem, które sprawia u publicznoci okazana

przeze nieskwapliwo do sojuszu, z wielk elokwency
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wystawia jego korzyci
;
gdy on Polsk ubezpieczy

lepiej, ni kiedybd. »Niech kto, jak chce, tómaczy
moje sowa (zakoczy litewski Marszaek), niech mi
przypisuje, e ja nie pragn aliansu

;
jednak ja inaczej

nie radz, tylko tak, jak ju syszaem odgosy prawie

powszechne caej Izby«. Tylko ks. Czartoryski (Adam),

który way musia swe sowa, ogldajc si na rzd
austryacki, i przymierza z Prusami zachwala wyranie
nie mia, w mowie do zawikanej zdawa si bi w to,

eby pierwej o rzdzie, ni o czem innem bya mowa;
w rzeczywistoci za, na jedno to wychodzio , skoro

i deklaracya pruska najpierw ustanowienia rzdu do-

magaa si. Najwaniejsz bya mowa Ign. Potockiego,

który twierdzi e alians, jako odporny, w nikim trwogi

budzi nie moe, i e mylne jest zdanie tych, którzy

radz odwoa si do województw, bo jeli ustaw
rzdu tumy uchwali zamierzyli, to to jest rzecz wa-

niejsza od aliansu; zreszt odwoywania si do woje-

wództw chyba ten tylko yczy moe, kto nie jednoczy,

ale poróni chce umysy obywateli. — Wszystkie te

mowy nie trway duej trzech kwandransy; nie byo
potrzeby rozwodzi si szeroko, skoro wszyscy tego
samego zdawali si pragn. Uchwaa zapada jedno-

mylnoci. Postanowiono: i^ aby deputacya spraw za-

granicznych polecia ks. Jabonowskiemu (który ju obj
swe urzdowanie w Berlinie), iby w imieniu Rzpltej

wyrazi wdziczno Królowi pruskiemu ; 2^ aby ta de-

putacya uoya provisorte punkta preliminarne do tra-

ktatu; 3** aby zawiadamiajc o tem Bukatego w Lon-

dynie, polecia mu donie tamtejszemu Dworowi, e
i z nim w podobne zwizki pragnie wej Rzplta;

4^ nakoniec, zawezwa deputacya konstytucyjn, aby

jak najprdzej Stanom sejmujcym rys nowego rzdu
przeestawia.



Król pragnie ubezpieczenia od Rosyi. yiy

W cigu caej tej narady Król milcza. »Jelim ja

si osobicie nie sprzeciwia (pisze on do Debolego), to

dlatego, em nie widzia i jednego ani z gonych ani

z cichych przyjació moskiewskich, przeciwiajcych si ^)

;

a tego po mnie pretendowa nie mona, abym przez

obraenie tak znacznej wikszoci narodu eksponowa
si na utrat do reszty prerogatyw moich, o których

w ustawie rzdowej bdzie musiaa koniecznie by mowa.
A nakoniec, gdy Król pruski tylko nam obronny alians

proponuje, i gdy wyranie na konferencyi Lucchesini

cao posesyj naszych nam bezpieczy, trudno mi te
byo i wynajdywa co do nagany ; przeciwi si
za teraz przyleganiu do Prus, i owiadczy si za AIo-

skw, jedno jest, co by powszechnie za nieprzyjaciela

Ojczyzny mianym«.

Doda winnimy, e kilkoma dniami wprzódy, gdy
Maachowski doniós Królowi o depeszy Dworu berli-

skiego, Stanisaw August rzek: »Widz, e rzeczy id.

dla nas do dobrego. Jednak zapomnie o tem niepo-

dobna, co kilkakrotnie Stackelberg mi powiedzia, e
lubo Moskwa na wszystkie inne rzeczy przez szpary

bdzie patrzaa, ale gdyby miao przychodzi ju do
zrobienia aliansu z Berlinem, toby ona wzia za dekla-

racy wojny przeciw sobie. Zatem radz si WPana^
jak sobie mam postpi w teraniejszej okolicznoci ?«

Na to Marszaek: »Wanie chciaem to powiedzie, e
potrzeba, zdaje mi vsi, aby WKMo oznajmi Stackel-

') Bya pewna epozycya, ale poktna, na Sejmie odezwa si nie

miaa; „Wczoraj (pisze Król 12 grudnia), znaleziono w kilku miejscach

po ulicach przylepione kartki, z których jedne oddart mnie przyniesiono.

Na niej e sowa znalazem: „Podaje si do wiadomoci, i dnia 14 ^ra<?-

sentis, bdzie aukcya ogoszona na Gdask, Toru i inne vendibilia, która

w nastpujcych dniach kontynuowa si bdzie w paacu patryotycznym

pod znakiem Ora Czarnego, za gotowe pienidze, albo pewne sperandy".

Król si domyla, e to wszystko z natchnienia ambasady rosyjskiej.
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bergowi te owiadczenia pruskie z daniem, aby te
Moskwa uczynia tu jaki krok ministeryalny, któryby

móg suy do ubezpieczenia Polski« ^). — Król poszed
za t wskazówk i Stackelberg bardzo wdzicznie przyj
ostrzeenie ; a e jemu osobicie bardzo wiele na tern

zaleao^ iby aliansu nie dopuci^ prosi w istocie Im-

peratorowej o upowanienie do urzdowej deklaracyi,

zabezpieczajcej jej imieniem cao Polski. Rada bya
roztropna, i gdyby Katarzyna na ni bya przystaa, nie

przyszoby zapewne byo do sojuszu z Prusami. Bd-
cobd, sojusz ten oddawa Rzplt w zaleno od Dworu
berliskiego ; mniejby do niego znalazo si ochotników,

gdyby od strony rosyjskiej adna nie grozia chmura. —
Ale Imperatorowa zbyt bya dumna, zbyt obraona
uchwaami Sejmu, by na krok tak uprzedzajcy, chciaa

si zdecydowa. Alians pruski, bezwtpienia, by jej

w wysokim stopniu nieprzyjemny, i nie szczdziaby
sownych zapewnie, by go powstrzyma. Jednak wiza
si stanowczo, oficyalnie, nie mylaa: zemsty swej nie

wyrzeka si, tylko j odkadaa do czasu. Co najmniej,

byaby wymagaa upokorzenia si Rzpltej, a to, po ta-

kiej ze strony Rosyi deklaracyi nie byoby ju tak a-
twem. W Petersburgu mówiono: jeli mona bez a-
dnego z naszej strony zobowizania odwróci alians, to

i owszem; jeli nie, znajdzie si inna na to rada! Przy-

pomnijmy, co powiedzia Cobentzlowi Bezborodko, na

pocztku tego roku, wanie, gdy si zastanowiono nad

polsko-pruskiem przymierzem : Jeeli Rosya nie bdzie
moga utrzyma w Polsce swej przewagi, to woli zgo-

dzi si na jej podzia; przynajmniej równowaga bdzie
w takim razie zachowana!

') List Króla, 9 i 12 grudnia.
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Zasady do poprawy rzdu.

Uoone przez Ignacego Potockiego Zasady do
poprawy rzdu, deputacya konstytucyjna wniosa na

posiedzenie sejmowe dnia 17 grudnia. I ducti, i styl

w nich francuski, poczony z tym republikanizmem pol-

skim, który nie obala tronu, owszem zatrzymuje go, ale

jakby na to tylko, by przy nim i ponad nim majestat

i wszechwadztwo sejmowe tem lepiej naznaczy. Nie

jestto deklaracja praw czowieka, uchwalona przed kilkoma

miesicami we Francyi; na ni w Polsce, dziki Bogu,

byo jeszcze zawczenie
; jestto deklaracya praw na-

rodu, ostatni wyraz tego systemu, który ze zniesieniem

Rady Nieustajcej w konfederacyi zapanowa, i przez

cay rok 1789 w Sejmie rzdzi i Rzplt administrowa.

Politycznych nastpstw te zasady, rzec mona, nie miay,

chyba to jedno wyjwszy, e byy wstpem do ukadów
o sojusz pruski; ale jako stopie dojrzaoci politycznej,

jako objaw ówczesnych poj o rzdzie, godne s uwagi.

Postaramy si streci je w janiejszym ni byy napi-

sane jzyku.

Powinnoci jest narodu ubezpieczy i zachowa
wolno, wasno i równo kadego obywatela Rzpltej.

Naród tym tylko podlega ustawom, które sam uchwala

;

stanowi o monecie i podatkach, rozrzdza skarbem, i od-

biera od niego rachunki, zawiera traktaty, wydaje wojny,

naznacza rekruta, sprawuje dozór najwyszy nad stra
i magistraturami ; obiera tak dobrze królów jak czon-

ków stray i czonków magi.stratur udzielnych, to jest

niepodlegych, jakiemi s komisye Rzpltej. — Te prawa
swego wszechwadztwa naród zlewa na posów swoich,

którzy si zgromadzaj na Sejmie. Posów wybieraj
obywatele, majcy wasno dziedziczn lub zastawn,
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i daj im instrukcye i zlecenia do uchwalania ustaw^

z obowizkiem zoenia przed nimi rachunku. — Naród
zawsze swoje wadz sprawowa musi ; dlatego po od-

bytem Sejmie zwyczajnym, posowie zdaj spraw na

sejmikach, na których mona ich potwierdzi lub zmie-

ni; w jednym wszake, czy w drugim razie, mog oni

przez dwa lata kadego czasu by zawezwani na Sejm

gotowy, dla zaradzenia nagym potrzebom Rzpltej.

Oznaczone s wypadki, które wymagaj zwoania Sejmu
gotowego. — Uchway na Sejmach maj zapada wedle

instrukcyj, które naród daje swym posom : jednomyl-

no instrukcyj potrzebna jest dla praw kardynalnych,

wikszo trzech czwartych dla spraw politycznych, pro-

sta wikszo dla ustaw finansowych, cywilnych i kry-

minalnych. Wykonanie obowizujcych praw naród od-

daje trybunaom ; komisyom wojewódzkim i niepodle-

dlegym komisyom Rzpltej; dozór za nad niemi skada
w rce Króla, jako gowy narodu i najwyszej przy nim

Stray. — Czonkowie Stray zdaj spraw przed Sej-

mem, ale do niego nie nale; wszystkie urzdy egze-

kucyjne mog by pocignite do odpowiedzialnoci

przed sd sejmowy i przeze ukarane. — Na tych fun-

damentach oparszy konstytucy, waruje si uroczycie,

e odtd wszelkiego rodzaju konfederacye s raz na za-

wsze uchylone.

Szumniej i okazalej nie mona byo zatwierdzi

wszechwadztwa nrodowego, ani te — dodajmy —
z wikszem lekcewaeniem traktowa królewskiej god-

noci! Pierwsza konstytucy francuska, któr zgroma-

dzenie rewolucyjne uchwalio, w tych sowach wyraa
si o królu: »on jest najwyszym zwierzchnikiem caej

administracyi i si wojskowych, ldowych i morskich;

on stróem porzdku i spokojnoci publicznej, dziedzi-

cznym reprezentantem narodu «. Ale w zasadach owej

mniemanej poprawy rzdu w Polsce, inaczej pojto sta-
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nowisko króla. Tu on nic nie reprezentuje^ s lepsi od

niego, bezporedni reprezentanci, posowie woli narodu

;

tu on niczem nie administruje, administruj komisye

udzielne ; nie ma zwierzchnoci nad wojskiem, bo i od

tego jest niepodlega komisya; za spokój i bezpiecze-

stwo kraju nie odpowiada, bo nikomu on rozkaza, do

niczego przymusi, nikogo ukara nie moe. Wprawdzie
mimochodem i dla zwyczaju, jest tu wzmianka, e król

to gowa narodu ; waciwie za kadub bez gowy, bez

rk i bez nóg, na zocistem posadzony krzele ; wszystko

jedno, czy jest, czy go nie ma; rzecz to obojtna, kto

w Stray przewodniczy, czy król czy prezydujcy z kolei.

Czu w tym dokumencie ca but i wielmono szlach-

cica, który w swej wiosce dziedzicznej ma swoich pod-

danych, a w urzdnikach Rzpltej swe sugi ; ale czu
i zawi monych rodzin, która rada poniewiera tym,

co si wyniós ponad wszystkich; bezwtpienia, gdyby

na tronie siedzia wówczas obcy, z wikszemby o jego

prawach mówiono uszanowaniem !
— Dziwna i zawcze-

sna, na pocztku tego dokumentu pooona zasada oga-

sza, e wszyscy mieszkacy Rzpltej maj by wolni

i równi: echo to z nad Sekwany nadleciae, prdko
ucichn musiao w gwarze szlacheckiej dyskusyi ! . .

.

Zasady wic te, jak nie dowodziy dojrzalszych po-

j politycznych w narodzie, tak ulepszenia rzdu nie

zapowiaday wcale. e zatrzymujc tak zazdronie wszelk

wadz przy narodzie, mogy liczy w ogólnoci na po-

klask w Sejmie, to wtpliwoci nie ulega. Wszak nie-

tylko Sejm cay, ale kady z jego czonków przemawia,

uwaa siebie, i rad by decydowa za naród; i nikomu

tam nie przychodzio na myl, e ma zawiele wadzy,

e ten zbytek wadzy, jednemu oddany ciau, wszystkie

inne organa ycia pastwowego ubezwadnia i niweczy

;

e jednem sowem omnipotencya Izby równie jest szko-

dliwa dla kraju,' jak absolutyzm monarchy. — Nie prze-

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 46
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czymy, e ten projekt zawiera take pewne ulepszenia

:

oddajc w^ybór posów szlachcie osiadej, uatwia on

porzdek na sejmikach, przez Sejm gotowy oszczdza

czasu dla spraw- naglcych Rzpltej. Ale ulepszenia te

odnosiy si jedynie do Sejmu: dla wzmocnienia i uprosz-

czenia machiny rzdowej nie zrobiono w tym projekcie

nic, chocia caoroczne dowiadczenie pow^inno byo a
nadto przekona, e Sejm sam jeden w^szystkiemu nie

wystarczy. Pozostaj wic i nadal naczelne organa ad-

ministracyi, niezawise od siebie naw^zajem, niezawise

od Króla, pod wtpliwym dozorem wielogow^ej Stray.

Ciszej, bardziej skomplikowanej^ niezdarniejszej do

dziaania machiny rzdowej nieatwo byo wymyli,
i do byo puci j w ruch, aby si przekona, e
przeróne jej koa co chwila zadziera z sob i wstrzy-

mywa siebie musz, i w kocu Rzplt, pomimo goto-

wego Sejmu, w dawnej pogr stagnacyi.

»Projekt ten, pisze Król, tak meaphisice jest napi-

sany, e sam brat autora, Stanisaw Potocki, wyznaje,

i go nie rozumie ; Stackelberg gono z niego artowa.
Tymczasem, gdy poszed na deliberacy, podniosy si
zaraz z wielu stron zarzuty, przeciw temu wanie, co

w nim byo dobrego. Strojnowskiemu nie podoba si
Sejm gotowy; Sapieha za z party hetmask, uderza

szczególniej w w^yczenie drobnej szlachty od sejmików.

Stanisaw August w nadziei^ e w dalszem rozwiniciu

Zasad wiele rzeczy da si jeszcze sprosta i zdoby cier-

pliwoci, stara si przejedna oponentów, aby tylko

przyspieszy matery rzdow. Zaczem, przyzwawszy do

siebie marszaka Maachowskiego i Ign. Potockiego,

rzek im: » Widzicie WPanowie, jak szczerze i starannie

ja si przykadam do rzdowego dzieii, mimo te naw-et

punkta, które mnie osobicie dotykaj. Bo mam nadziej,

e za te moje postpki tak otwarte, doznam te od

WPanów wdzicznoci i obrony, tam gdzie sama su-
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szno i Paca Conventa daj mi do tego prawo. Tu ^la-

achowski (pisze dalej Król), w najszczerszym dla mnie

afekcie odpowiedzia, wmawiajc w Potockiego równ3^

sentyment. Alici Potocki, po welu niejasnych wyrae-
niach, odezwa si, e w kocu roboty, ja bd mia
prawie tyle wadzy, co król angielski. Ja na to : »Xie

czy WPan artów, a to wyranie powiedz: czy przy-

najmniej Pada Conve7ita bd mi dochowane? Ale Po-

tocki w odpowiedzi swojej z generalnoci nie wyszed^).

Nadchodziy w^ita Boego Narodzenia, a po nich

dla interesów noworocznych i kontraktów dubieskich

nieuchronna limita. Przed zawieszeniem posiedze chciano

rozpocz negocyacye z Dworem berliskim, i tym w^a-

nym rezultatem zaleci Sejm obyw^atelom. Ale jak prze-

pchn zasady rzdowe w czasie tak krótkim? Maa-
chowski uciek si do sposobu, który przed miesicem,

przy uchwale o komisyach wojewódzkich, posuy szcz-

liwie. Zaprosi do siebie czonków Sejmu na prywatne

narady, i w cigu dwóch dni utarto wiele trudnoci,

ugodzono niektóre, zmiany i projektowi znaczn i nie-

wtpliw zapewniono wikszo. Ponad wszystkiem gó-

rowaa myl, e Król pruski w^ymaga od Stanów obrazu

przyszego rzdu; a e projekt Potockiego czyni zado
temu warunkowi, przeto, bez wzgldu, jakim on by,
i wikszo posów i, co niemniej wane, wszystkich

w Izbie arbitrów, mia najzupeniej za sob.

Skoro przeszed czas do deliberacyi wyznaczony

dnia 21 grudnia, wniesiono zasady rzdowe na posie

nia Sejmu. Jak zwyczajnie, poczto zrazu rozprawia

o tern, co kadego w projekcie najbardziej uderzao

do dugo dyskusya toczya si bezadnie, i dopiero

wskutek nalegania wielu, przystpiono porzdkiem do

artykuów. Punkt pierwszy, który na wzór francuski,

') List do Debolego, 26 grudnia.

46^
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wszystkim mieszkacom Rzpltej przyznawa wolno
i równo, nie utrzyma si, nikt go nawet nie broni.

Na wniosek Ankwicza przyjto, e Rzplta zabezpiecza

stanowi szlacieckiemu wolno i midzy osobami tego

stanu zachowuje równo; waruje za kademu mieszka-
cowi prawo wasnoci i nad kadym opiek rzdow
rozciga. — Przechodziy nastpne punkta z atwoci.
Gdy wzito pod rozwag wybór króla i magistratur,

da Kociakowski zastrzeenia, e Król tylko po

mierci panujcego obieranym by moe. Nie chcia

Stanisaw August, by ta sprawa bya podnoszona za-

wczenie, i odezwa si, e obawy pod tym wzgldem
niema, ufa narodowi i domaga si, aby tak rzecz bya
przyjta, jak j przedstawia deputacya. — Duszy spór

wywoao pytanie : azali do narodu ma nalee wybór
nietylko magistratur (to jest komisyj udzielnych), ale

i — urzdów publicznych? Sówko urzdów dorzuci

Ignacy Potocki podczas dyskusyi, chcc w sposób nie-

znaczny odebra Królowi prawo mianowania senatorów

i przenie je na województwa. Nie podobao si to

wielom. Przypominali pada conventay których nie go-

dzio si ama i wbrew przysidze uszczupla preroga-

tywy. Inni przeciwnie, obawiali si tak znacznej atry-

bucyi królewskiej, bo gdy panujcy swoimi ludmi za-

peni senat, snadno wemie gór nad stanem rycerskim.

Niechby, woali inni, mianowa senatorów, byleby senat

nie nalea do prawodawstwa, a by tylko rad Króla.

Inni wreszcie przystawali na to, by Stanisawowi Augu-
stowi t prerogatyw zostawi, byleby nie przechodzia

ona na jego nastpców. Wobec takiej wieloci zda,
gdy pogodzi je byo trudno, solwowano sesy.

Cigna si sprawa nazajutrz {22 grudnia), bez

lepszego skutku ; wreszcie zrobiono uwag, e spór w tej

chwili jest zbyteczny, bo Sejm jeszcze nie pisze praw
do narodu, ale tylko prawida deputacyi wskazuje, wedle
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której, ma ona form rzdu we wszystkich szczegóach

obrobi i decyzyi Stanów znowu podda. Deputacya,

mówi ks. Czartoryski; jest jakby komisya zesana od

sdu na grunt dla rozpoznania rzeczy i tej si daje in-

strukcye, ale jej orzeczenia jeszcze sdu nie wi. I Król

po kilka razy tosamo czyni rozrónienie, i Marszaek
zarcza, e Zasady, chocia uchwalone, nie bd miay
mocy obowizujcej. Uciszao to spory, cho nie zawsze,

bo trudno byo zrozumie t subteln dystynkcy. Zda-

wao si, e Zasady, przyjte od Sejmu, powinny go

zwiza i na przyszo, zwaszcza, jeeli miay suy
za podstaw do przymierza z Królem pruskim i by
niejako przez niego gwarantowane.

Najw^awsz utarczk stoczono o prawo gosowania

na sejmikach. Cikiem dowiadczeniem nauczeni, jakich

naduy bywa przyczyn udzia szlachty nieosiadej na

tych zebraniach, wszyscy roztropniejsi owiadczali si

stanowczo za jej wykluczeniem. »Urodzenie, mówi Wa-
wrzecki, czyni czowieka szlachcicem, ale posesya robi

go obywatelem. Tak byo zawsze, i dopiero konstytucya

Repninowska z r. 1768, wwioda ubogie tumy szlacheckie

na sejmiki ; niektóre jednak województwa nigdy tej

zmiany nie przyjy, i dzi, gdy rzd ulepsza mamy,

cikim byoby bdem to ze zatrzymywa*. — Biskup

Krasiski z dawnych konstytucyj wywodzi, e tylko

bene 7tati et possessionati mieli po wszystkie czasy acti-

mtate^n na sejmikach ; da nieposesyonatom gos, a toby
wszystka szlachta galicyjska moga w Rzpltej gosowa,
i z Korony do Litwy i z Litwy do Korony, zjedaliby

si na sejmiki, tem acniej, e one nie w jednym czasie

odbywaj si. Takiego nieadu i wiekiby poprawi nie

zdoay! Mamy zawsze w tej samej krci si alterna-

tywie: wyj z anarchii na to, aby wpa w niewol,

i wyszedszy z -niewoli wraca znowu do anarchii? —
Podobnych gosów byo wiele. »Trzeba przyzna (pisze
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Lucchesini), e Król, ks. Stanisaw, ks. Czartoryski

i wogóle wszyscy wielcy panowie, z wyjtkiem Branic-

kiego, wyrzekali si dobrowolnie swego wpywu i niemal

despotyzmu na zebraniach sejmikowych, w nadziei, e
bdzie mona oczyci je z gwatów, podstpów i prze-

dajnoci, od których wybory poselskie w niektórych

stronach zaleay « ^). — Tern uparciej bronia szlachty

czynszowej partya hetmaska; wiadomo, e tysicami

takiej szlachty, a czsto onierstwa przebranego, spro-

wadzaa ona na sejmiki, aby przeforsowa swego kan-

dydata do Sejmu, albo do trybunau. Suchodolski, Mie-

rzejewski, a zw^aszcza Sapieha, mieli tu pole popisa si
ze swoj elokwency, stawiajc si za krwn szlacheck

;

któr poniewieraa deputacya. Albo to majtek, mówili^

o zacnoci tej krwi stanowi? Jeeli na elekcy królów

szlachta viritim i bez dystynkcyi przyjeda, za có ma
by inaczej przy wyborze posa? Przypominali liczne

drobnej szlachty posugi, a mianowicie, e pod Bere-

steczkiem za Jana Kazimierza, porazia Kozaków ; i z tych

uwag wnosili, eby szlachty nie klasyfikowa, a tylko

opisa sejmiki i Sejmy dla zapobieenia nieporzdkom.

Ks. Sapieha oznajmi, e jeeliby podobao si Stanom

wyczy nieosiad szlacht od wetowania na sejmikach,

to on zaniesie protestacy do aktów, przeciw takowemu
pogwaceniu prerogatyw i swobód szlachcica.

Atoli te pogróki i argumenta nie skutkoway,

owszem zwracay si przeciw samyme mówcom. Wobec
niedokadnoci, czsto umylnej Dziennika sejmowegOy

musimy tataj posuy si listem Króla, który kilka cha-

rakterystycznych rysów tego posiedzenia zapisuje. Su-

chodolski sam jeden przez cztery godziny w kilku mo-

wach gada tak, o to znudzio wszystkich ; a kiedy

przeciwnikom zarzuci zdrad wolnoci, zerwa si na

') Raport, 23 grudnia.
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niego Rzewuski, pisarz, tak, e on na trzeci aw ze

strachu wyskoczy i tam na dowód swej miaoci dalej

prawi, lecz ju tylko miechy i szyderstwo na siebie

cign. Rzecze Branicki do Rzewuskiego : Nie bur-

mistrzuj tu WPan! Tu znowu Rzewuski zrobi gest tak

ywy ku Hetmanowi, e tene a do szabli si porwa.
Ale przecie jej nie doby, bo marsz. Mnis^ech schwyci
go za rk, mówc: Pamitaj WPan, gdzie jeste;

a pomidzy arbitrami odezway si gosy: trzebaby tego

Hetmana porba. I to go najwicej uskromio. — Tym-
czasem Suchodolski, wci na awie gadajc, ze zwyk
sobie retoryk wyrzeka na Warszaw i na przelado-

wanie, którego tu niewinni doznaj, a wychwala szlacht

domatorsk, mówic, e pamita, jako jeszcze podczas

dziecistwa jego w Chemie, ledwo nie posiekano tego,

który Sejm po raz ostatni, za Augusta IILgo zerwa,

a by to jurgieltnik Potockiego, wojewody kijowskiego.

Odpowiedzia natychmiast Stan. Potocki, e w podobnem
niebezpieczestwie bywali ludzie nietylko w Chemie,
ale i w Lublinie, czynic alluzy do Suchodolskiego,

który przed kilkoma laty na tamtejszym sejmiku skry
si musia a pod aw. Zrczniej byby uczyni Sucho-

dolski, gdyby tego do siebie nie przyjmowa; w gnie-

wie zabra si do odpowiedzi wcale niedorzecznej, która

go tylko na wikszy miech podaa. Tu Potocki Piotr,

pose inflantski, który przez cay Sejm ani razu si nie

odezwa, rzek pógosem : a to ju wida intryg mo-
skiewsk w tej opozycyi hetmaskiej ! Dosysza tych

sów na swoje nieszczcie Sapieha i take niezrcznie

podnoszc ten zarzut, pocz si z niego wymawia i do-

pomina si, by go sdzono i razem z Poniskim w kaj-

dany zakuto; dopóki za patryotyzm jego adn plam
nie jest pokalany, godno laski marszakowskiej za-

trzyma przy sobie. — Jednake wszystko to si nie

udawao, duch publiczny by im przeciwny. Arbitrowie,
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którymi hetmascy najwicej przedtem wojowali, huki

swoje tym razem na nich obrócili, tak dalece, e prze-

stali i o tur7iu?n prosi. Suchodolski by ju zmordo-

wany, i Mierzejewski sam jeden opozycy utrzymywa,
cho go nietylko racyami, ale wrzaw zaguszali. »Ja,

widzc, koczy Król, e rzecz moga doj a do burdy
szabelnej, odezwaem si w tych sowach : dam, aby
sejmowe nasze czynnoci nie inaczej odprawiay si
tylko prawnie, obyczajnie i po obywatelsku, i dlatego

z miejsca mego czyni prob do JP. Mierzejewskiego,

aby odstpi. On za by rad mie pretekst do odst-

pienia na moje prob, i tak przeszo po dziesiciogo-

dzinnej sesyi«. »Swojem przemówieniem JKMo (pisze

de Cache) uciszy burz ; wszelako partya Branickiego

na gow zostaa pobita i od Potockich zamana, chocia
te dwa stronnictwa, przez rok cay^ we wszystkich ro-

botach sejmowych najcilej si z sob trzymay i oba

razy tworzyy waciwie party prusk i patryotyczn« *).

Trzeciego dnia {2:}^ grudnia), przyjaciele hetmascy
ju tak si czuli poraeni, e z pocztku nie odzywali

si prawie wcale. Wrócia za na stó kwetya: czy

senat mianowany przez Króla, ma pozosta przy prawo-

dawstwie, czy te by tylko Rad króleWsk, z wy-
czeniem od Sejmu? Tyle senatorów (mówiono) co i po-

sów jest dzisiaj w Sejmie; jeeli wic Król ma pierw-

szych wybiera, to mogoby przyj do tego, e on,

a nie naród, bdzie rzdzi Rzplt; przypomniano, e
wielu ludzi wcisno si do senatu w sposób niegodny,

pod naciskiem ambasadora rosyjskiego ;
jake takim su-

gom moskiewskim powierzy losy kraju? Odpowiedzia
eleski, kaszt, biecki, e nie godzi si, aby szlachcic

i posesyonat, dlatego, e jest senatorem, mia uchodzi
za narzdzie zdrady; mog si znajdowa ludzie nie

') Raport, 26 grudnia.
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do dobrzy w senacie, równie jak po awkach, lecz nie

idzie za tern, iby wszyscy byli tak li, eby ich prero-

gatyw obali chciano, bo zarazby wypado zniszczy

akt unii i wszystkie prawa naddziadów, na których urosa

i utrzymaa si Rzplta. Fundamenta, na których senat

zasadza si, nie s tak pytkie, jak Rady Nieustajcej,

bo one panowania Piastów sigaj, nie stan rycerski

przypuci senatorów do prawodawstwa, ale senatorowie

stan rycerski. Jeden stan na prerogatywy drugiego na-

stawa nie moe', wprzódby odwoa si naleao do

woli caego narodu. — W obszernym gosie marsz.

Al nisz ech historycznie dowodzi praw senatorskich,

cytujc piastowskie i jagielloskie ustawy, w których

zawsze czyta mona sowa: de consilio (a póniej de

consensii) Sefiatorinii^ Baroniim itd. — Iz drugiej strony

przytaczano argumenta, e senat zawsze by wiern
Rad królów nazywany, i e kiedy zdarzya si potrzeba

zczenia dwóch Izb .(jak to od konstytucyi Repninow-
skiej 1766 w stay weszo zwyczaj) warowano osobn
konstytucy, aby to za precedens nie suyo. Jeeli se-

natorowie maj by prawodawcami, nieche i oni zdaj
spraw przed narodem na sejmikach relacyjnych, a z tego

wynika, e województwa mianowa ich powinny. Z obu
stron broniono swej opinii powanie, ale stanowczo

i z zacitoci. Rzek Ign. Potocki, e nie jest podobna,

aby zasady wyczerpay wszystkie szczegóy rzdu, e
to znajdzie si w dalszem rozwiniciu, chyba gdyby ju
teraz podobao si Stanom, kwesty tak wan ostate-

cznie rozstrzyga. Udao si Królowi przerwa ten spór

uwag, e skoro on powierzy si deputacyi, to mog
i drudzy si jej powierzy, ile, e cokolwiek ona na-

pisze, bdzie tylko projektem i musi uledz decyzyi sej-

mujcych stanów. Za czem tyle tylko umieszczono w za-

sadach, e »król, senat i ministeryum, maj nalee do

Sejmu, sposobem opisa si majcym «. Podobnie tru-
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dnoci, które do Sejmu gotowego si zjawiy, UvSun
Stanisaw August trafnem przemówieniem: »alici w tej

ciwili (pisze on), tak si we mnie wzmocni ból scya-

tyki, którym ju czu od pocztku, e ledwom nie zem-

dla, i musiaem w^yj z sali, owiadczywszy, e prosz
o kontynuacy sesyi«. — Nadspodziewanie prdko, bo

w cigu godziny, ugodzono po odejciu królewskiem

wszystkie inne punkta i w^ysano do Króla delegacy
z doniesieniem o szczliwem i cakowitem przejciu

Zasad rzdowych.
Byo to ostatnie waniejsze dzieo, dokonane w tym

roku. Dnia 29 grudnia Sejm, ebrany ju tylko w liczbie

70 czonków, poleci Marszakom wyda uniwersa do

narodu z krótkiem opowiedzeniem dotychczasowej czyn-

noci; w^ezwa biskupów, by nakazali modlitwy dzik-

czynne za zgod Stanów, za szczliwe prace Sejmu,

a zwaszcza za pomylne przeprowadzenie zasad do no-

wej formy rzdu, poczem Król ogosi limit do dnia

8-go lutego, w roku nastpnym.
Nazajutrz po zawieszeniu czynnoci sejmowych, od-

bya si (30 grudnia) pierwsza konferencya deputacyi

spraw zagranicznych z Lucchesinim i Kaylesem. Kan-

clerz Maachowski zoy ministrowi pruskiemu przyjte

przez Sejm Zasady nowego rzdu, których Pan jego do-

maga si. — Negocyacye o alians rozpoczte.

§. 113.

Obejrzenie si na epok opowiedzian.

Na tym wanym akcie zawieszamy nasze opowia-

danie.

Sejm poleci Marszakom, aby zdali spraw przed

narodem z jego czynnoci
;
przeto i my chcemy stawi

przed oczy czytelników, w ogólnym zarysie, pitnasto-
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miesiczne dziaanie Sejmu i cakowity przewrót, któ-

rego on dokona w w^ewntrznej i zagranicznej polityce

Rzpltej.

Na pocztku tej epoki, spotykamy projekt kró-

lewski przymierza z Rosy i wcignienia Rzpltej do
wojny z Turcy. Jego wartoci moralnej i politycznej

rozbiera nie bdziemy ; uczynilimy to w swojem miejscu.

Cofnicie jego byo podane: odejmow^ao Dworowi
berliskiemu pretekst do mieszania si w sprawy Rzpltej,

usuwao z grona sejmowego zarzewie nieporozumie
i rozdarcia. Wana wszelako korzy wypyna z po-

stawienia tego projektu: Imperatorow^a przyzwolia na
powikszenie armii i na Sejm konfederacki, a cho pó-

niej o przymierzu mowy ju by nie mogo, przyzwo-

lenia swego nie wypadao jej cofa.

Aukcya wojska i poprawki wewntrzne^ oo nasza na
teraz robota^ odezwa si Stanisaw August przed otwar-

ciem Sejmu, streszczajc w tych kilku sowach cae za-

danie konfederacyi. Program ten odpowiada w zupe-
noci yczeniom narodu i potrzebom Rzpltej. Wszystkie
sejmiki zalecay na pierw^szem miejscu swoim posom,
aby korzystajc ze zbiegu szczliwych okolicznoci,

Rzplta na lepszej stopie sw si zbrojn postaw^ia.

O zasadniczych przemianach wewntrznych, o przeobra-

eniu, a tem mniej o wywróceniu rzdu, instrukcye po-

selskie nie mówiy wcale ; wszystko to porówno jak bro-

szury polityczne, które w czasie sejmowym kraj zalay,

zrodzio si dopiero póniej pod wpywem stolicy i rad

pruskich; z salonów wielkich dam przechodzio nieraz

do sejmu i na bruk warszawski; niejedno te z watrem
naleciao francuskim. Na sejmikach, co najwicej jakie
uproszczenia administracyjne lub ulepszenia sdowe zda-

way si obywatelstwu potrzebne.

Atoli, chocia lauda nie zapowiaday wcale tak

wielkiego przewrotu, jaki niebawem mia nastpi, to
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jednak w usposobieniu i w uczuciach narodu^ a przy-

najmniej w ruchliwszej jego czci, zanosio si na zna-

czn odmian. — Pomimo klsk pierwszego rozbioru,

nie wida byo przez dugi czas, adnej na prawd
w obywatelstwie poprawy : ta sama, co dawniej, apatya

lub anarchiczne narowy; brak zdrowych poj polity-

cznych i brak patryotyzmu. Starsze pokolenie zbyt sabo
uczuo bole i hab podziau, aby przyczyn zego
w sobie dojrze i stara si je usun : kócono si, pro-

cesowano zawzicie, zreszt hulano i czapkowano, jak

za Sasa. — Tylko nieliczne indywidua, skupione koo
Króla, korzystay z ulepszonej nieco po rozbiorze ma-
chiny rzdowej, aby wiekowe zalegoci na polu admi-

nistracyjnem odrobi, troch adu i sfornoci do suby
publicznej wprowadzi ; ale to wszystko szo bardzo po-

woli, bo staway w poprzek zakorzenione w narodzie

próniactwo, lekkomylno i nierzetelno, przytem

butne i szalbierskie warchoy, które tylko groz Stac-

kelberga daway si powstrzyma. Taki stan rzeczy z ma-

emi wyjtkami, trwa a do Sejmu czteroletniego ; zna-

czna cz posów, która go skadaa, z tej jeszcze wy-
sza atmosfery *).

W tym czasie pojawio si nowe pokolenie, które

pod wyraeniem klsk i ponienia Rzpltej dojrzao. Ci

ludzie pojmowali, e le byo dawniej i e teraz jeszcze

nie jest dobrze; boleli nad niemoc i upokorzeniem

Rzpltej, z gorczkow niecierpliwoci chcieli j po-

dwign. Co im pod oczy nadewszystko podpadao,
w tem zego upatrywali róda. W Warszawde razi ich

') Musimy zastrzedz si tutaj, e myliby si, ktoby ztd wnioskowa,

e Król i jego otoczenie, pod wzgldem obyczajowym i religijnym M-yej

stali od obywatelstwa osiadego na wsi. To inna strona obrazu, która

w swojem miejscu si znajdzie. Tu tylko chcemy naznaczy, e na Dworze

królewskim wicej byo wiata i chci do suby publicznej, chocia po

wsiach wicej wiary i tradycyjnych domowych cnót
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Stackelberg, jego wpyw wszechwadny, kapryny, po-

niewierajcy; razia zbytnia od Moskwy Króla zale-

no ; bolao i to, e w^szyscy, co stali u rzdu, dziaali

w cigem porozumieniu z Ambasadorem, czsto z jego

rozkazu, a kilku ludzi zhabionych i niegodnych przy-

pltao si do tego szeregu. Wprawdzie ulego Króla
wzgldem Moskwy moga razi susznie, o ile nie z in-

teresu politycznego Rzpltej wypywaa, lecz z charak-

teru Stanisawa Augusta, z jego przeszoci i nawyknie-
nia. Ale takiego zarzutu nie mona byo przecie uczyni
Prymasowi, Chreptowiczowi, Ostrowskiemu, Komarzew-
skiemu, Dzieduszyckiemu, Kiciskiemu i wszystkim wi-
kszym lub mniejszym, którzy waciwy obóz królewski

skadali. Ten obóz widzia jasno, e przy zupenym braku
zasobów pastw^owych, przy rozpróniaczeniu, obojtnoci
i anarchicznych porywach obywatelstwa, kuratela Mo-
skwy, jakkolwiek cika i poniajca, bya jednak do
czaSu konieczn, aby Rzplt i od wewntrznych wstrz-
nie i od ssiedzkiej chciwoci zasoni, e wic nale-

ao ze obce znosi cierpliwie, dopóki ze domowe usu-

nitem, albo zmniejszonem nie bdzie, inaczej mówic,
dopóki naród nie dwignie si i nie poprawi, tak pod
materyalnym jak moralnym wzgldem. Dziecistwem
jest chcie skutek usun, a przyczyn zostawia, dziaa
przeciw otruciu, a trucizny si nie wyrzeka; ale tego

wanie nie rozumieli dorastajcy patryoci, którzy sobie

zaraz monopol patryotyzmu przywaszczyli, a nie mieli

zgoa pojcia o tem, czego naród i pastwo potrzebuj

dla swego zdrowia i mocy. — Z modszem pokoleniem

w Warszawie trzymay kobiety, które zawsze uczuciem

wyprzedzaj mczyzn, ale te wszystko wa zazwyczaj

na szali uczucia. Jednym i drugim zdawao si, e bez-

silno Rzpltej nie w narodzie ley, lecz w Moskwie,

w jej przywaszczonej przewadze, w narzuconych przez

ni krpujcych prawach ; e do zatem z Moskw zer-
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wa^ aby naród, co utraci, od razu odzyska i sta si,

jak niegdy, rzdny, potny i sawny. Naraz, ze wszyst-

kici któw serca i imaginacyi, wylatyway iurmem na-

dzieje i yczenia i nie wtpiono, e kiedy si zechce,

speni si natychmiast, i e kady prawy Polak winien

podziela to zdanie ; a kto mia inne, kto rzeczy bra
zimniej i ostroniej, ten przez to samo uchodzi za bez-

dusznego egoist, za sprzedanego Moskwie. W ten sposób

ów budzcy si patryotyzm modziey i kobiet, serde-

czny, szlachetny, ale bardzo niedojrzay, stawa w otwar-

tym antagonizmie — nie tyle z apaty lub z duchem

anarchii, bo te umiay si ugi, — ile z Królem i z gro-

nem wytrawnych i miujcych kraj obywateli, którzy

2a wszystkich pracowali, w zalenoci od Moskwy, bo

inaczej nie mogli. Wprawdzie, przewaga Ambasadora

nakazywaa kry si do czasu z tem budzcem si uspo-

sobieniem, lecz przy pierwszej sposobnoci musiao ono

wybuchn.
Akt, którym Sejm wolny przemieni si w konfe-

deracy, w^yraa myl królewsk, i na ni powszechnie

si zgadzano. Poniewa bez dostatecznej siy narodowej

(sowa s jego), nie mona usun niebezpieczestw,

które gro Ojczynie, wic przedewszystkiem chcemy

nie skpi ofiary majtku na pomnoenie wojsk Rzpltej,

ile sposobno nasza dobrze zwaona pozwoli. Obok tego

gównego zadania, konfederacya zastrzega sobie mo-

no pewnych ulepsze w^ewntrznych, warujc jednak

uroczycie prawa i prerogatywy tronu i wszelkich ma-

gistratur istniejcych. Taki akt zaprzysigli obaj mar-

szakowie i podpisali wszyscy czonkowie skonfedero-

w^anego Sejmu. Zgodnie z nim. Król poda propozycye

od tronu, aby bezzwocznie przystpi do wyszukania

nowych róde dochodu, a w miar ich znalezienia,

-oznaczy liczb wojska i uzupenia takow^e.
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Roztropnie byby Sejm uczyni i dobrze sie naro-

dowi zasuy, gdyby by poszed za t rad królewsk.

Uchwalajc przedewszystkiem podatki na wojsko, byby
zoy dowód nietylko prawdziwej mioci kraju, ale

i rozumu politycznego ; armii byby przyniós trwa
podstaw, lecz i miar waciw; siebie i naród byby
zastrzeg od zudze fantazyi, od pokus kamliwego lub

sentymentalnego patryotyzmu, a u ssiadów i w caej

Europie byby rozbudzi szacunek dla dwigajcego si
z niemocy pastwa. Jeli, jak mówi pismo, miej si
z ludzi, którzy zaczynaj budow a nie maj jej czem

dokoczy, to przeciwnie z narodem, który od tego za-

czyna swoje odrodzenie, e zwaywszy siy swoje, do-

browolnie na siebie nakada ciary, jakim podoa
moe, kady ufa jego przyszoci. Xa nieszczcie, De-

klaracya pruska zatara w pamici Sejmu, od jednego

razu, i zasady aktu zwizkowego i propozycye od tronu.

Sam fakt, e znalaza si potga, która mie Rosyi

stawi czoo; e t potg by Dwór berliski, który

petersburgskiemu tak dugo nadskakiwa ; e dzisiaj po-

waa si on zagrozi mu wojn, a spóczenie, i do

Rzpltej z takiem uszanowaniem, z yczliwoci dobrego

ssiada przemawia, wprawi Warszaw w odurzenie, za-

wrót gowy, wywoa niewidziany od dawna patryotyzm,

ale i skrzywi go od razu. Odtd, by patryot, znaczyo
by stronnikiem Prus, i ten tylko dobrze radzi, ten by
prawym, serdecznym Polakiem, kto Króla pruskiego

uwielbia, a Moskwy nienawidzi i z tem si gono po-

pisywa, rzd -polski za nic mia, Stanisawa Augusta
ucinkami szczypa. Modzie i kobiety rozgociy si
w galeryach sejmowych, gospodarzyy w sejmie. Pod
ich hukiem i oklaskami musieli umilkn roztropniejsi

;

w morzu gawdy i patetycznych frazesów uton roz-

sdek publiczny. Gadano bez koca, o czem kto chcia

;

winszowano sobie wielkich dzie, których Sejm dokona,
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lub ma dokona. Nic jeszcze nie zrobiwszy, konfederacja
zostaa zbawczyni narodu, uczua si wielk, potna,
bezpieczn, dlatego, e Król pruski pokaza Moskwie
zby ! . .

.

Wykrzyknito sto tysicy wojska; przybyy sze-

regi — zudze! Z tak armi jak mona si ba Mo-
skwy, dlaczego j oszczdza? Natomiast zjawia si oba-

wa. Departament rzdzi wojskiem, a departament fak-

tycznie od Króla by zalenym. Z wojskiem stutysi-

cznem, azali Król nie stanie si monarch wszechwa-
dnym, nie pójdzie wojowa Turków? Takiemu nieszcz-

ciu trzeba czem prdzej zaradzi! Tworzy si koalicya

z najrónorodniejszych ywioów : hetmascy intryganci,

domoroli statyci, opozycyonici lub anarchici z pro-

fesyi, patryotyczna modzie, kobiety egzaltowane lub

mszczce si na Królu, jego niewiernoci, podaj sobie

rce, aby zwali departament i wyj wojsko z pod
rzdu. W obronie departamentu i — dodajmy — zdro-

wego rozsdku, szykuje si cay obóz królewski. Walka
bya duga, powana, najpowaniejsza, jak w tym okresie

stoczono. Zdawao si przez chwil, e zwycistwo zo-

stanie przy Królu i rzdzie. Na ratunek gincej wol-

noci, Sapieha zamawia wojsko pruskie i pod jego oson
gotów ju tworzy now konfederacy. Szczciem nie

przyszo do tego, departament uchylony, armia oswo-

bodzona z pod rzdu; std rado niewypowiedziana

arbitrów, kobiet, stolicy, albowiem nie tak si stao, jak

chcia Król i Stackelberg! Za tym tryumfem opozycya

do nowych sposobi si zmian, wbrew traktatowi gwa-
rancyi; czem Stackelberg rozgniewany grozi nieprzyja-

ni Imperatorowej. Król baga sejmujcych, by si za-

stanowili, dokd id, amic traktaty, dranic pot-
nego ssiada, od którego zemsty niema czem si broni.

Przestrogi te, przyjte z szyderstwem, sprowadzaj na

Stanisawa Augusta cay szereg epitetów, upokorze,
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udrcze : odjto mu prawo mianowania oficerów w armii,

usunito go od kierunku spraw zagranicznych, pozba-

wiono wszelkiego wpywu na organizacy i zarzd woj-

ska. Król próbuje si broni, nadaremnie; opozycya

bije go prawie przy kadem wotowaniu, a gdy wikszoci
nie ma po swej stronie, zagraa zerwaniem konfede-

racyi i — tem zwycia ! ObciWvSzy rzdowi rce i nogi,

przypuszcza nakoniec ostatni do niego szturm : znoszc
Rad Nieustajc. Rada bya porczona przez ssiednie

mocarstwa, Sejm zrywajc wasnowolnie traktaty, stawia

Rzplt w stanie wojny, pierwej nim grosz jecien by
uchwalony na wojsko. e do wojny wówczas nie przy-

szo, nie Sejmu w tem zasuga; przyszo do niej pó-

niej, a cho zniesienie Rady nie byo zapewne gów-
nym do niej powodem, suyo za tytu prawny.

Czy uchylenie Rady byo tak dalece konieczne,

aby kraj bezbronny wystawia dla niego na gniew Ro-
syi, lub czy byo choby tylko poyteczne? Ani jedno,

ani drugie. Po dugim wieku anarchii. Rada pierwsz
bya prób rzdu, pierwszem zwizaniem w jedno gó-
wnych organów suby publicznej. Kraj zyska przez

ni ad wewntrzny, bezpieczestwo publiczne, po-

cztki suby administracyjnej, wykonanie wyroków s-
downych, równowag w budecie, szczup ale dobrze

urzdzon armi, liczne zakady wychowawcze, kilka

górniczych, wydobyte z ruin miasta. Te i tym podobne
ulepszenia otrzymano, pomimo ogólnej w kraju obojt-

noci, jedynie zabiegliwoci Króla i kilku jego wier-

nych pomocników; obecnie, gdy duch narodu ockn
si z letargu, o ile waniejszych naleao si spo-

dziew rezultatów. Ale za nic miano te nabytki, wo-

bec zarzutu, e Rada, zoona z kreatur Ambasadora,

narzdziem bya Moskwy. Czy zarzut by szczery, czy

Rada w istocie nie moga si osta w atmosferze ju
nieco patryotyzmem rozgrzanej, z odradzajcem si nie-

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. An
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podlegoci pragnieniem? Wszak wiemy, e czonków
Rady mianowa Sejm, gosowaniem tajemnem ; któ mu
broni powoa do jej skadu, kogo chcia- ludzi wypró-

bowanej prawOv4ci, krajowi dusz oddanych? Wszak
w jej rku skupia si cay rzd, a Król musia ulega
zdaniu wikszoci. Aby wic rzd odmieni, upewni
si co do jego kierunku, nie byo adnej potrzeby ka-

sowa Rady, ama traktatów^ drani i wyzywa mci-
wego gwaranta ; do byo — gosowa wedug su-

mienia. Skoro organizacya Rady i jej departamentów

pozostaaby nietknit, Stackelberg nie mógby o nic

obwinia Sejmu ; a przy roztropnem uyciu tego, co

istniao, nastrczyyby si nieciybnie okazye do poda-
nych reform w kraju. Katarzyna miaa bardzo wiele po-

wodów do okazania w tym czasie swej wzgldnoci
Polsce. Tylko — dodajmy — Król w takim razie byby
pozosta ptzy Radzie, przy wadzy, a tego wanie nie

chciano ! Woano obali Rad, w jej miejsce posadzi

Komisye udzielne. Stara-to zawi do Króla, wstrt do

swojego rzdu zakorzeniony oddawna, lnicym poko-

stem patryotyzmu pomalowany na nowo i przez zdrad-

nego omielony ssiada, popchny Sejm na t drog
rewolucyjn. Utraciwszy legaln podstaw, Sejm straci

zarazem takt i miar w potpowaniu i tak dobrze po-

trzeb kraju jak niebezpieczestw mu grocych, prze-

sta rozumie. Jak na lepo zrywa z Moskw, tak równie

lepo Prusom zaufa.

Czy przynajmniej naprawi te szkody wasnym a-

dem, rzdnoci, energi? Bynajmniej. Mia on trudne

zadanie, lecz przez zniesienie rzdu stokrotnie je utru-

dni. Wprawdzie adna magistratura nie byaby zapo-

biega gadulstwu posów, nieporzdkowi dyskusyi, bez-

adnemu tumowi wniosków, adna nie byaby zastpia
regulaminu, którego do koca tego okresu w Izbie

przyj nie chciano; jednak mniema mona, e obok
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istniejcego rzdu, i obrady sejmowe spieszniejby po-

stpoway i wydane uchway lepszyciby znalazy wy-

konawców. Po wielekro nasuway si przedmioty, które

wymagay dokadnego poprzednio zbadania, specyal-

nych znajomoci, przygotowania rozlicznycli materyaów,

jednem sowem tycli wstpnycli prac, które rzd wadzy
prawodawczej przysposobi powinien. Sejm o to wszystko

si nie troszczy : bkajc si przy dyskusyi po omacku,

przez dugie tygodnie i miesice, nie umia wyj z tru-

dnoci, i koczy, wasn niemoc znudzony, na spisa-

niu niedorzecznych uchwa, które póniej jemu samemu,
gdy si spostrzeg, wizay rce. Trzy naglce i nader

wane ustawy : o Komisyi wojskowej, o sposobie wy-
szukania intraty z dóbr dziedzicznych i o etacie armii,

zabray z gór pó roku i pozostay smutnem wiade-
ctwem dla prawodawców, którzy sw nieudolnoci i za-

rozumiaoci sami dzieu odrodzenia najwicej zaszko-

dzili. Nad podatkiem od skór radzono przez dwa ty-

godnie, a z jakim skutkiem? Gdyby zasignito zdania

kilku ydów handlujcych skórami, nie wydanoby ustawy

tak nieroztropnej, któr w rok potem musiano odwoa.
Innym znów razem, bez namysu i z bajeczn szybko-

ci zapady prawa, nad któremi naleao pierwej dobrze

si zastanowi i z wielu stron je obejrze. Tak sprawa

majtku biskupstwa krakowskiego rozstrzygnit zo-

staa na jednem posiedzeniu : siedm godzin wystarczyo,

aby zburzy to, co przez siedm roso wieków; zabie-

rano — cho waciwie nikt nie wiedzia, co byo do
zabrania, i w konkluzyi, prócz zgorszenia i pogwacenia
praw wasnoci, prócz upadku biskupich miast i woci,
Rzplta z tej konfiskaty nie odniosa nic. Podobnie
w cigu jednej godziny, postanowiono podnie armi
z 17 do 100 tysicy, nie majc zgoa pojcia, jakich wa-

runków potrzeba do tak znacznego przyrostu. W cigu
trzech kwadransy zgodzono si na zawarcie aliansu

47*
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Z Prusami, nie roztrzsajc bynajmniej cikich nastpstw

tego kroku. Pierwej, nim etat wojska by spisany, nim

jakiekolwiek naoono podatki, pomnoono kawalery

w czwórnasób, bez uwagi, e na inne bronie nie zosta-

nie pienidzy, e caa organizacya armii bdzie w ten

sposób skrzywiona, e nawet tej samej jazdy, tak rapto-

wnie i nad miar zacignionej, nie bdzie z czego opaca.
Pod wraeniem niedokadnych od granicy rosyjskiej ra-

portów, wydawano pospieszne i ryzykowne rozporz-

dzenia, które rozlew krwi midzy polskiem i rosyjskiem

wojskiem wywoa mogy i sprowadzi wojn, do której

Rzplta nie bya wcale przysposobion; niemniejsza stron-

niczo podyktowaa zakaz wywozu zboa z Ukrainy

i pozbawia t prowincy jedynej drogi do spienienia

swych produktów. Gorsz nad to wszystko bya atwo-

wierno, z jak przyjmowa Sejm alarmujce z Wo-
ynia doniesienia, oraz gwatowno, z jak nie prze-

konawszy si o ich rzetelnoei, uchwaami swojemi za-

niepokoi kraj, i cikich naduy i srogoci sta si

na Rusi mimowoln przyczyn. — Ze wszystkich prac

Sejmu w tym okresie dwie tylko zapisa trzeba na jego

pochwa: prawo o komisyach wojewódzkich cywilno-

wojskowych i przygotowawcze decyzye do prawa o mia-

stach ; chcielibymy i trzeci do niej doczy : ofiar

dziesitego grosza, gdyby ona tak bolesnego nie przy-

niosa zawodu, W ogólnoci mówic, co Mirabeau wy-

rzek o zgromadzeniu francuskiem z tego czasu, to

i o Sejmie naszym powtórzy mona : przez miesice

cae dyskutowali nad zgoskami, a w cigu jednego po-

siedzenia burzyli cay ustrój pastwa ! Rzecz to zreszt

zwyczajna w Izbie, której porywów adna nie hamuje

powaga i adna wadza nie kieruje jej krokami. Po-

wiedzmy jednak, e w sejmie naszym nie byo przynaj-

mniej tych swarów nieprzystojnych i tych burd kar-

czemnych, któremi odznaczaa si francuska Izba; owszem
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prawie bez przerwy panowaa w niem powaga i przy-

zwoito. Zasuga to Króla, który cierpliwie dosiadywa,

sw obecnoci przymusza wszystkich do spokoju i usza-

nowania, a trafnem i uprzejmem przemówieniem umie-

rza na czas wybuchajce spory. Bez obecnoci Króla

nierazby zapewne porwano si do szabel.

Jak bezadnie toczyy si obrady i najczciej nie-

trafne wypaday z nich uchway, tak jeszcze mniej tra-

fne bywao ich wykonanie. I nie mogo by inaczej,

skoro Sejm nie przesta na wadzy prawodawczej, lecz

zapragn by jeszcze i rzdem. Tworzc magistratury,

dla adnej z nich nie obmyli kontroli, sam chcia nad

w^szystkiemi dozorowa, bez uwagi, e nadzór z trzysta

osób sprawowany, jest aden. Oddajc komisyom róne
gazie suby publicznej, nie powiza ich z sob i nie

postawi nad niemi nikogo, coby o kadej wiedzia

i czynnoci ich jedne do drugich przykada i stosowa.

Sam jeden wszystko chcia mie w rku, i có si stao?

Oto, e te komisye nawzajem od siebie niezalene,

w rzeczywistoci nikomu nie ulegay, i wtedy tylko

z haasem si krztay, gdy jaki krzykliwy a popu-

larny retor wytoczy swe ale przed Izb ; e komisya

wojskowa zacigaa onierzy a skarbowa odmawiaa
im odu i musiano rozpuszcza to, co zacigniono ; e
komisye porzdkow^e na prowincyach przywaszczyy
sobie wadz sdow i wielu ludzi, moe niewinnych,

umczyy wizieniem, batogami i kar gardow, pier-

wej, zanim Sejm dowiedzia si o tern srogiem nad-

uyciu. — Skad komisyj bywa zaprawd osobliwszy,

w oczywistej z logik wojnie. Organizacy armii powie-

rzy Sejm przewanie cywilnym i zakaza im podawa
si do dymisyi, choby si nawet przekonali o swej nie-

zdolnoci. Dwa nastpstwa musiay std wynikn nie-

uchronnie : naprzód, e zamiast armii stworzono ruchawk,
i e ruchawk przez dugi czas by nie przestaa, mimo
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usilnej pracy kilku zdolniejszych oficerów; a nastpnie,

e czonkowie komisyi znudzeni sw prac ^ od której

uwolni si nie byo im wolno^ przestali schodzi si
na sesye, tak e w komisyi wojskowej po caych mie-

sicach nie bywao prawem oznaczonego kompletu. Po-

dobnie sprawy zagraniczne i kierunek dyplomacyi od-

dano po wikszej czci poczciwym, ale zupenie nie-

wiadomym swego obowizku hreczkosiejom, a w tej

deputacyi umieszczono czonków — szesnastu ! Przy takim

jej skadzie zbytecznem byo zastrzeenie, aby nic si
nie dziao bez wiadomoci Sejrhu. Wiedzieli wszyscy,

cokolwiek do niej przychodzio, wiedzieli nadewszystko

ci, którzy wiedzie nie byli powinni; ale w zamian,

bardzo prdko ustay waniejsze z ni komunikacye

:

waciwy kierunek spraw przeszed nieprawnie, lecz

z koniecznoci w rce kilku. — Powiedzmy w kocu,
a to najmutniejsze , Sejm zdecydowa si wspaniao-

mylnie na pocignicie dóbr szlacheckich do podatku

dziesitego grosza, lecz wyznanie tej dziesiciny pozo-

stawi samyme opodatkowanym. Wyznanie -zawarowane

byo przysig i przynioso — trzeci cz rzeczywi-

stego dochodu! Spodziewano si z tego róda milionów,

które wystarczy miay na opacenie stu tysicy wojska.

»S miliony, mówi pamflet spóczesny, gdzie s? w ka-
dego kieszeni. Nikt nam przeczy nie bdzie, ni rzdu,
ni mstwa, ni wspaniaoci... prawda, ni krzywoprzy-

sistwa !

«

Niead i rozstrój, które Sejm zaszczepi przez znie-

sienie Rady Nieustajcej i tak mnogo nietrafnych

uchwa, zmarnowanie drogiego czasu i budzcego si
ducha patryotycznego w narodz, nikomu tak dogodnemi
nie byy, jak monarsze, który wanie ca ufno Po-

laków naówczas pozyska. Przez cay cig tego okresu

i dugo póniej, jedno on mia tylko na oku: Zabra
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Polsce zachodnie województwa wraz z Gdaskiem i To-

runiem, bd -przez zamian na Galicy, bd na inny

sposób. To byo osi jego polityki i ródem przyjani,

z któr tak niespodzianie w Warszawie si owiadczy.
Zrazu nadzieje jego zasadzay si na tem, e albo przyj-

dzie do zerwania konfederacyi, zatem i do wojny do-

mów^ej w Polsce, albo te, e Moskwa rozdraniona

uchwaami Sejmu, tonem gronym si odezwie ; e wic
w jednym, czy w drugim razie, bdzie mia prawo pom-
kn swe wojska w gb Rzpltej i zaj kraje, których

poda. W tym celu zobowiza si wzgldem opozycyi,

e na kade jej zawoanie wyszle swe wojska do Polski

i skwapliwie podbudza sejmujcych, by dali pozna
Moskwie, e na ni nie chc i nie potrzebuj si oglda.
Kiedy Stackelberg w gwatownej nocie przypomina
Stanom obowizek szanowania gwarancyi, Król pruski

zrzeka si natychmiast swoich praw gwaranta, które

posiada razem z ssiadami, by tylko zachci Sejm do

tem mielszego zgwacenia traktatu. Prdko bardzo, pod
wpywem takich rad, przewaga Rosyi w Polsce upada
do szcztu; rad by Król pruski przekona Moskw,
jak atwo moe jej zaszkodzi, jak wiele utracia, opu-

szczajc jego alians, lecz zarazem chcia jej da dowód,
e na stao tak lekkomylnego, jak polski, narodu,

liczy ona nie moe, e wic próno go zasania od
nowego podziau.

Jednakowo, cay ten machiawelizm obmylany
gboko, i przez Lucchesiniego z niezrównanem wyko-
nywany kuglarstwem, chocia Rzpltej ciko da si we
znaki, nie ziszcza nadziei Prus. W Warszawie, swoj
cierpliwoci i cigemi ustpstwami, Stanisaw August
zapobieg zerwaniu konfederacyi, wojny domowej nie

dopuci; w Petersburgu za, Katarz}'na, cho do y-
wego dotknita,* ulegajc przestrogom Kanclerza austry-
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ackiego, umiaa zapanowa nad sob. I zamanie trak-

tatu gwarancyi i o wiele dotkliwsze dla niej danie,
by swe wojsko i magazyny z Rzpltej cofna, przyja
spokojnie. Zastosowaa si do ycze Sejmu ; umiaa
milcze i czeka. Wolaa odoy swój rachunek z Rzplt
na póniej, do koca wojny tureckiej, by tylko Prusom
nie da okazyi do interwencyi w Polsce.

Fryderyk Wilhelm odniós zwycistwo, którego ani

pragn, ani si spodziew^a : oswobodzi Rzplt z prze-

wagi rosyjskiej, uwolni jej kraje od ciaru wojsk ob-

cych, w caej Europie zdoby chwa bezinteresownego

a potnego obrocy i opiekuna. Lecz to wszystko nie

zaokrglao granic wschodnich jego pastwa ! . . . W braku

lepszej nagrody, naleao i na tej poprzesta, wygl-
dajc chwli, w której uda si przeoy pastwom wo-

jujcym wypieszczony plan zamiany. — Tymczasem przy-

wódzcy sejmowi w Warszawie domagali si, by zobo-

wiza si trwa i nadal w swych wspaniaomylnych
intencyach, proponowali mu przymierze. Nic przeciwniej-

szego jego widokom, jak przymierze ze sabem pa-
stwem, które obroni si samo nie mogo, a którego,

przez to samo, e byo sprzymierzone, obdziera ju nie

wypadao. Przyj propozycyi nie chcia; lecz i odrzuca

wyranie nie mia, po deklaracyach, które mu tyle roz-

gosu i poklasku zjednay. Zwleka odpowied, tómaczy
si niestosown por, niewiadomoci o dalszych Porty

zamiarach; przekada nadto, e nie moe zawiera ali-

ansu z pastwem, które nie ma jeszcze ustalonego rzdu.

W Warszawie inaczej rzecz rozumiano. Pokój na Wscho-

dzie zdawa si by bliski, a wówczas jawio si straszne

niebezpieczestwo (które dopiero teraz poznano!), e
Dwory cesarskie upomn si o swe prawa gwarantów.

Zwycizkim armiom, jak si oprze Rzplt bez przymierza

z Prusami ! Albo Sejm nie szed wiernie za radami
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Dworu berliskiego, a skoro teraz ma by ode opusz-

czony, to lepiej ze uprzedzi i pojedna si z Moskw
zawczasu ! Chwila bya stanowcz. Lucchesini wymownie
i naglco dowodzi, e jeeli Dwór jego nie dopisze na-

dziejom Polaków, \vpyw jego na zawsze bdzie w War-
szawie stracony; dla uspokojenia dodawa, e kadc
warunek; aby Polacy uchwalili wprzód zasady swojej kon-

stytucyi, zyska si czas, w cigu którego kwestya po-

koju lub wojny na Wschodzie si wyjani. Rad nie rad,

Król pruski zgodzi si na te argumenta, liczc zaw^sze,

e kilka miesicy upynie, zanim Sejm upora si ze

sw konstytucy. Atoli wbrew spodziewaniu, w cigu
trzech dni, 'uchwalono w Warszawie plan przyszego

rzdu i Rzplta stana w gotowoci do ukadów o przy-

mierze.

Byo to dzieo Lucchesiniego, zasuga jego polityki

szalbierskiej, lecz by to take ow^oc zudze obustron-

nych, tak Prus, jak Polski. udzili si Polacy, e Król

pruski podejmie si bezinteresownie ich obrony od Mo-
skwy; udzi si Fryderyk Wilhelm, e Rzplta dla tych

nadziei wyrzeknie si swoich zachodnich prow^ncyj.

Rozczarowanie przyj musiao dla obu stron bardzo

niemie; dla Polaków^ tem boleniejsze, bo wchodzc
w zwizek platoniczny z Dworem berliskim, rzucali

rkawic Dworowi petersburgskiemu.

Nieprzezorno i naiwno naszych polityków sej-

mowych bya zdumiewajca, lecz dziwniejszem zdaje

si to, e Stanisaw August, który dobrze rozumia po-

lityk prusk i do,koca si jej obawia, chcia do tego

dziea nalee. Zanim sd o tem jego przyczeniu si
wydamy, zapytajmy wprzódy, czy móg inaczej uczyni?

Od pocztku tej konfederacyi walczy, ile móg, z wpy-
wem pruskim, wstrzymywa gwatowne zamachy opo-

zycyi, i wraz z bratem swoim, Prymasem, ostrzega.
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jakie niebezpieczestwo Sejm sprowadzi zerwaniem z Mo-
skw, oddaniem si Dworowi berliskiemu. Wszystko
napróno, nie ufano mu. Nie przeczymy, e sw prze-

szoci niemao na t nieufno zarobi; ale i o tem
pamita warto, e wiek, dowiadczenia i nieszczcia

wyleczyy go z niejednej wady, e sta si o wiele po-

waniejszy^ a zawsze jednakowo Ojczyzn miowa; e
czujc si bliskim mierci, chcia zapewni jej przy-

szo, ile podobna ulepszon. Godzio si z wiksz
uwag sucha tego, który nieporównanie od innych

lepiej zna stan rzeczy, a pewno gorzej krajowi nie y-
czy. Nie przekona nikogo, owszem sam przekona' si
musia, e kada przestroga bya bran za 'dowód jego

niepoprawnej ulegoci wzgldem Moskwy, e kady
opór jego tem wiksze rodzi gniewy i zacito. Sprze-

ciwia si nie móg ; opuci Sejmu i z kraju w^ydali

si, jak brat jego, take nie móg. By moe, e przy

wikszej stanowczoci, wicejby swym oporem dokona,
lecz jej nie mia. Kto inny, na jego miejscu, byby
najpewniej zoy koron; on na t determinacy zdo-

by si nie potrafi, i tem najcisz krzywd swej pa-

mici wyrzdzi. Zreszt przez sw abdykacy, czy

byby krajowi w tej porze usuy? Rzecz wtpliwa.
Wic szed za prdem, cho go potpia, w nadziei,

e sodycz i perswazy, bo inne rodki dziaania byy
mu odjte, potrafi pohamowa nierozwany zapd. I uda-

wao mu si to nieraz; wiele niebezpieczestw sw za-

biegliwoci odwróci, przynajmniej opóni. W kocu,
gdy zego nie móg usun, tómaczy je, umniejsza
sam we wasnem sumieniu; a mocnym by, wywiczo-
nym w tej dyalektyce z drugimi i z sob. I on poniekd
uspokoi si udan Moskwy obojtnoci i on take
zawierza czasami pozornej szlachetnoci Króla pru-

skiego, cho o ydowskiej Hertzberga polityce i o prze-

wrotnoci Lucchesiniego nigdy nie wtpi. — Trudny
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jest zaprawd sd o tym Królu; ani usprawiedliwi ani

potpi go bezwgldnie nic podobna. Lepszy i rozu-

mniejszy od wielu, a tyle rzeczy w nim razi; jasna

gowa, trafne widzenie i przewidzenie rzeczy, a przytem,

jake czsto o wasnem swem zdaniu zapominanie ! Co
on myli, wiedzie i pochwali mona; tego, co zrobi,

nie zawsze.

W epoce, którmy opowiedzieli, bdy i zanied-

bania popeniono wielkie, a tak stanowcze, e póniej,

cho si spostrzeono, ju ich naprawi nie byo czasu

i siy. Nie na Króla spada gówna odpowiedzialno,
inni winniejsi; chocia w pewnej mierze wszyscy jedna-

kowo byli winni. Nie brakowao w tym sejmie ludzi

zacnych, nie brakowao i patryotycznego zapau; zdol-

nych liczono wielu, wiatych i rozumnych kilku, cho
politycznych gów nie byo. Pomimo to, trudno nie

przypomnie sobie owego przykrego wiersza, w którym
poeta, kilkoma laty póniej, ju po drugim rozbiorze,

tak przemawia do posów, wracajcych z niecnego Sejmu
grodzieskiego

:

Szukajc róda nieszcz, znajduj ze smutkiem

Dawniejszy Sejm przyczyn, ten okropnym skutkiem.

Liczba to bya mów z uczciwoci znana,

I wiksza i starowniej nad wasze wybrana:

Ale nam zgotowaa ta spoeczno godna

Gorzki kielich, który dzi pi musimy do dna.

A przyczyna przyczyn jaka? Moe dalsze opowia-

danie j wykae. Tu zakoczmy uw^ag, która kademu,
przy rozpamitywaniu naszych nieszcz, nie raz jeden

zapewne si nasuna. Zadanie Polaków o wiele trud-

niejsze, ni innych narodów, bo trudniej jest dwign
kraj z upadku, ni go w wietnoci utrzyma. I patryo-

tyzm, i zdolnoci nie w^ystarcz; nawet i rozum poli-
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tyczny, choby si znalaz, jeszczeby nie wystarcza. Co
wyszegow naszej duszy jest konieczne : bogosawiestwo
Boe, na które yciem zarobi potrzeba. Inaczej wszystko

zawiedzie; i zapa zganie, i rozum zwtpi, i zdolno
tylko siebie widzie bdzie. Wszyscy chcieli odrodzenia

Ojczyzny, to prawda, ale — » daleka to droga, skoro

i
Król i naród szli do niej bez Boga«.
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